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RESUMO 

 
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE) apresentou uma 
proposta curricular, no ano de 2008, a fim de possibilitar à rede estadual uma 
mesma base de conhecimentos e competências para o processo de ensino- 
aprendizagem. Esse documento estadual, intitulado de Currículo do Estado de 
São Paulo, apresenta princípios orientadores para desenvolver uma prática 
educativa alicerçada que tem por objetivo o enfrentamento dos desafios 
sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo. A partir do 
Currículo foram elaborados pela SEE o Caderno do Professor e o Caderno do 
Aluno que apresentam situações de aprendizagem que possibilitam a 
construção da autonomia, identidade e liberdade mediante as diversas 
linguagens, constitutivas de significados. Neste projeto temos como objetivo 
identificar a concepção de linguagem e de gêneros discursivos no currículo de 
língua portuguesa do Estado de São Paulo, no caderno do professor e no 
caderno do aluno, mediante as situações de ensino-aprendizagem, para 
entender como esses três documentos dialogam em termos de teoria e a 
prática.  Assim, este projeto pretende responder às seguintes perguntas de 
pesquisa: 1) Que concepção de linguagem emerge do Currículo de Língua 
Portuguesa, do Caderno do professor e do Caderno do aluno? 2) Como o 
Currículo de Língua Portuguesa propõe o estudo de gêneros discursivos e 
como esse foco é tratado no caderno do aluno? Para responder estas 
perguntas e alcançar os objetivos propostos analisaremos o Currículo do 
Estado de São Paulo, na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
especificamente na disciplina de língua portuguesa, o Caderno do Professor e 
do Aluno e os constructos linguísticos e discursivos pelo viés bakhtiniano. Este 
trabalho justifica-se para direcionar o docente sobre o desenvolvimento da 
disciplina de língua portuguesa com foco nas práticas de linguagens 
enunciativas que originam os gêneros discursivos para que o processo ensino-
aprendizagem seja baseado nas práticas sociais. As análises mostraram que a 
concepção de linguagem que emerge dos três documentos está embasada na 
perspectiva ideológica da linguagem, no constructo enunciativo-discursivo que 
propicia um processo ensino- aprendizagem com foco nos gêneros discursivos, 
a fim de possibilitar um desenvolvimento didático e metodológico vinculado às 
situações de prática social do aluno. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Currículo, Língua Portuguesa, Linguagem, Gêneros 
Discursivos, Educação. 
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ABSTRACT 
 

 

The Department of Education of the State of São Paulo, Brazil, (SEE) has 

presented a curricular proposal in 2008 to enable public school system to 

achieve a consistent base of knowledge and skills concerning the learning 

process. This state document, named “Curriculum of São Paulo”, presents 

guiding principles for developing a solid educational practice and aims to face 

the contemporary world’s social, cultural and professional challenges. From this 

Curriculum, SEE designed the Teacher's Book and Student’s Book, which 

feature learning situations that enable autonomy, identity and freedom 

construction through a meaning construction language variety. The present 

project aims to identify – through the teaching-learning situations – the 

conception of language and speech genres that appear in the State of São 

Paulo’s Portuguese Language Curriculum, as well as in both the Teacher’s and 

the Student’s Book, in order to understand how these three documents engage 

with one another in terms of theory and practice. Thus, this project aims to 

answer the following research questions: 1) What conception of language 

emerges from Portuguese Language Curriculum, Teacher’s Book and Student’s 

Book? 2) How does the Portuguese Language Curriculum recommend the 

study of speech genres and how is it approached by the Student’s Book? In 

order to answer these questions and achieve the aimed goals, the Curriculum of 

São Paulo’s area of Languages, Codes and Technologies – specifically 

regarding Portuguese language –, both the Teacher’s and the Student’s Books, 

as well as the Bakhtinian linguistic and discursive constructs will be analyzed. 

The present work justifies itself in the sense of directing teachers on developing 

Portuguese Language focusing on enunciative language practices that give rise 

to  speech genres,  in order for the teaching-learning process to be based on 

social practices.The analysis show that the language conception present on the 

documents in question is based on the ideological perspective of language, that 

enables a teaching-learning process that focuses on speech genres on order to 

allow a didactic and methodological development linked to situations of 

student’s social practice. 

 
Keywords: Curriculum, Portuguese Language, Language, Speech Genres, 
Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O governo do Estado de São Paulo, no ano de 2008, proporcionou à 

educação uma mudança significativa com a inserção de uma base curricular 

comum. Dessa maneira, a Rede Estadual adotou uma diretriz unificada a fim 

de “cumprir seu dever de garantir a todos uma base comum de conhecimentos 

e competências para que nossas escolas funcionem como uma rede” (São 

Paulo, 2012:9). Como parte da política de estabelecimento e divulgação de 

diretrizes curriculares comuns, a Secretaria do Estado da Educação de São 

Paulo (SEE/SP) elaborou os seguintes documentos: Currículo do Estado de 

São Paulo, que apresenta as diretrizes gerais para o ensino-aprendizagem; 

Caderno do Gestor direcionado para a equipe gestora (diretor, coordenador, 

supervisor); Caderno do Professor, com as diretrizes específicas da disciplina a 

ser ministrada pelos docentes. Em 2009, foi implementado o Caderno do Aluno 

baseado nas diretrizes do currículo do Estado de São Paulo, apresentando 

situações de aprendizagem para que o aluno possa desenvolver as práticas 

pedagógicas. 

 Nesse cenário de modificações significativas, ocorria um processo de 

transformação na educação em busca da melhoria da qualidade do ensino, 

sendo que um novo tempo se inaugurava, em que “a educação tem de estar a 

serviço do desenvolvimento, que coincide com a construção da identidade, da 

autonomia e da liberdade” (São Paulo, 2012:11). 

  É possível observar que esse processo de mudanças visa a uma 

liberdade de ensino e aprendizagem, ou seja, os professores habituados às 

práticas pedagógicas cristalizadas, sobretudo, como detentores do saber 

começam a perder espaço para um processo ensino e aprendizagem que 

indica a liberdade de ensinar e aprender, em que há um trabalho colaborativo 

e a escola passa a ser uma “comunidade aprendente” (São Paulo, 2012). 

Nesse sentido, o documento oficial apresenta uma orientação para as práticas 

pedagógicas, sendo que o professor tem autonomia e a proposta do 

documento não engessa seu trabalho, ao contrário, aponta para o caminho da 

colaboração, em que todos os envolvidos na comunidade escolar são 

aprendentes. Essa comunidade concebe o envolvimento de todos os que se 

inserem no âmbito escolar (gestão, professores, alunos, funcionários e pais 
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de alunos) numa transformação social, em que a escola não se constitui 

apenas como um local de aquisição de conteúdos, mas que considera as 

práticas sociais de todos os envolvidos como fator importante para a sala de 

aula, em que todos são aprendentes, visto que, há um processo de 

colaboração, na qual toda a comunidade escolar está envolvida. Essa relação 

de colaboração entre os membros da comunidade escolar favorece a 

aprendizagem dos alunos, pois propicia uma autonomia no processo ensino-

aprendizagem em que há uma troca de experiências, em que se agregam 

valores de respeito e compreensão dos envolvidos no processo educacional, 

o que possibilita um enriquecimento muito importante às práticas de ensino. 

  A professora pesquisadora vivenciou essa transformação e acompanhou 

a apreensão dos professores, até então, habituados às práticas cristalizadas 

de ensino, como detentores do conhecimento. Essa nova visão na educação 

que envolve toda a comunidade escolar na aprendizagem, conteúdos 

diversificados a serem ensinados e a modificação nas práticas pedagógicas 

ocasionaram uma nova postura docente em que deve se exercer um “trabalho 

constante de estudar, de estar atento, de pesquisar, de avaliar, de criar, de 

inventar e reinventar sua prática” (Antunes, 2009:40). 

 É nesse contexto de transformação que se justifica a inserção desta 

pesquisa na área de Linguística Aplicada (LA), “... na qual a investigação é 

fundamentalmente centrada no contexto aplicado (cf. Moita Lopes, 1998 e 

Gibbons et alii, 1994) onde as pessoas vivem e agem” (Moita Lopes, 2008:21).  

Assim, esse projeto analisa como o documento do Estado de São Paulo e o 

Caderno do Aluno possibilitam orientações e situações de ensino-

aprendizagem para que os alunos possam se utilizar dos recursos linguísticos 

para posicionar suas visões de mundo e percepções relativos à vida que se 

vive.  

É importante ressaltar o caráter transgressivo da área em que se insere 

esta pesquisa, visto que, é um campo de estudos linguísticos que prioriza uma 

reflexão contínua, pois para dar suporte às situações envolvidas em sala de 

aula que emergem da linguagem, se faz necessário uma abordagem 

interdisciplinar (Moita Lopes, 2008), em que Cavalcanti (1986) aponta “a 

relevância desse enfoque na problematização de questões do uso da 

linguagem dentro e fora da sala de aula” (Moita Lopes, 2008:19). 
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Portanto, a LA é uma ciência pautada nas questões da prática social, 

cujo desenvolvimento ocorre nas diversas situações em que o ser humano se 

insere, em busca de reflexão, questionamentos e modificações das 

capacidades cognitivas, discursivas e produtivas dos paradigmas 

contemporâneos das ciências sociais e humanas. 

 Essa pesquisa visa uma reflexão e um (re)direcionamento nos 

documentos do estado de São Paulo – currículo de língua portuguesa e 

caderno do aluno - , pois esses documentos concebem o ensino de língua 

materna como um processo comunicativo relacionado aos componentes que 

envolvem a linguagem, como a fala, o locutor, interlocutor, contexto, ou seja, 

situações que possibilitam a produção de enunciado que pode ser considerado 

“um elo na cadeia discursiva” (Bakhtin, 1979/2006:300). 

 O conceito de enunciado está diretamente ligado à cadeia discursiva, 

num processo de comunicação. Este processo se realiza no campo externo de 

uma situação de fala para que sejam consideradas todas as relações que 

envolvem a linguagem, determinada “pelas condições reais de enunciação [...] 

pela situação social mais imediata” (Bakhtin/Volochínov 1929/2006: 116). 

 Entretanto, são inúmeros os enunciados produzidos pelos falantes, o 

que possibilitou que esses enunciados se compartimentassem em formas de 

gêneros discursivos1. São esses gêneros que orientam os enunciados 

proferidos em um determinado contexto de comunicação, pois o ser humano 

vivencia processos de transformação refletidos pela linguagem. 

 Assim, no cenário educacional, professores, alunos e toda a comunidade 

escolar estão inseridos num contexto de comunicação, em que por meio de 

enunciados concretos proferidos por esses indivíduos e determinados pelos 

gêneros discursivos são construídos o processo ensino-aprendizagem 

vinculados à prática social. 

  Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo identificar a concepção 

de linguagem e de gêneros discursivos no currículo de língua portuguesa do 

Estado de São Paulo, no caderno do professor e no caderno do aluno, 

mediante as situações de ensino-aprendizagem, para entender como esses 

três documentos dialogam em termos de teoria e a prática.   

Assim, este projeto pretende responder às seguintes perguntas de 

pesquisa:  
                                                           
1
 Os conceitos de gêneros discursivos e enunciados serão discriminados no capítulo teórico. 
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1) Que concepção de linguagem emerge do Currículo de Língua 

Portuguesa, do Caderno do Professor e do Caderno do Aluno? 

2) Como o Currículo de Língua Portuguesa propõe o estudo de 

gêneros discursivos e como esse foco é tratado no caderno do 

aluno? 

 O currículo de língua portuguesa explica logo de início que formação em 

língua portuguesa consiste em “superar uma atividade apenas voltada para a 

informação, uma vez que desejamos formar para o mundo do conhecimento 

por meio da linguagem” (São Paulo, 2012:30). Portanto, o ensino de língua 

portuguesa não está centralizado na recepção de informações, e sim num 

processo mais amplo de construção do conhecimento pautado na concepção 

de linguagem.  

 Assim, se faz necessário compreender a concepção de linguagem no 

documento do Estado de São Paulo, como forma constitutiva da cadeia 

discursiva. É importante ressaltar que o discurso “só pode existir de fato na 

forma de enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do 

discurso” (Bakhtin, 1979/2006:274). Dessa forma, ensinar língua portuguesa se 

vincula a processos enunciativo-discursivos em que se sugere um ensino 

alicerçado às práticas sociais na dimensão do exercício da cidadania, pois pela 

linguagem por meio dos enunciados concretos será constituída a cadeia 

discursiva o que propiciará ao sujeito uma participação ativa na vida que se 

vive. 

 Entender o que são os gêneros discursivos e como se manifestam em 

nossa vida é essencial para que o professor possa desenvolvê-lo em sua 

prática didática, no intuito de estreitar o processo ensino-aprendizagem a 

contextos de significação na metodologia de ensino. 

 Para tanto, é fundamental analisar o documento oficial e sua concepção 

teórica e discutir como essa teoria é proposta no caderno do aluno e se os 

exercícios propostos nesse caderno são concernentes a essa teoria de modo a 

possibilitar a construção do aluno para o exercício de sua cidadania.  

 O Fernandes(2010) em seu  projeto de pesquisa, analisou a inserção do 

Currículo do Estado de São Paulo e revelou que há uma motivação dos 

professores para formarem alunos críticos e cidadãos participativos, do mesmo 

modo, em que há inovações pedagógicas na constituição da identidade da 
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escola e na consciência de seus professores, no exercício político e 

profissional desses sujeitos como fatores que apontam para um 

(re)direcionamento no processo ensino e aprendizagem. 

 A visão do professor nesse novo contexto educacional “parte do 

princípio de que ninguém é detentor absoluto do conhecimento e de que o 

conhecimento coletivo é maior que a soma dos conhecimentos individuais” 

(São Paulo, 2012: 13). Nesse sentido, há uma relação entre professor e aluno, 

em que o conhecimento é construído por ambos, “uma via de mão dupla”, em 

que o professor ensina, mas também aprende com o aluno. A postura desse 

aluno que contribui para o ensino é apontada na nova concepção desse 

estudante inserido em uma situação em que “a experiência escolar transforma-

se em uma vivência que permite ao aluno compreender e usar as diferentes 

linguagens como meios de organização da realidade, nela constituindo 

significados, em um processo centrado nas dimensões comunicativas” (São 

Paulo, 2012:27).  

 Dessa forma, ensinar língua portuguesa é priorizar a perspectiva 

comunicativa em suas diversas linguagens produzida pelos enunciados 

concretos que são viabilizados pelos gêneros discursivos. 

 O enfoque enunciativo-discursivo no ensino de língua materna é 

fortemente analisado no âmbito acadêmico, cuja pesquisa de alguns autores 

(Oliveria, 2012; Araes, 2007; Cecílio, 2009) apontam para a essência dos 

gêneros discursivos como embasamento teórico-prático fundamental para o 

desenvolvimento do ensino de língua portuguesa.    

 Esta pesquisa aponta como se fundamentam os gêneros discursivos no 

documento do Estado de São Paulo, se há a presença desses gêneros no 

caderno do aluno e, em caso afirmativo, como se constituem, no intuito, de 

analisar a contribuição desse material para a prática pedagógica do professor e 

a construção de conhecimentos pelos alunos com base na apreensão de um 

ensino alicerçado na prática social. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Contexto histórico do ensino de língua portuguesa 

 

 O cenário brasileiro, em meados do século XIX, foi alvo de grandes 

transformações sociais, econômicas e políticas, sobretudo com o fim da 

monarquia e a implantação da república. Era o início de uma nova época, a 

era da industrialização, em que as pessoas migravam da zona rural para a 

urbana em busca de trabalho, educação e consequentemente uma vida mais 

confortável. 

Mesmo com essas mudanças, o ensino era elitizado e apenas uma parcela da 

população frequentava os bancos escolares. Contudo, havia a necessidade 

de formar cidadãos para o serviço público, clero e profissionais liberais, e para 

isso, o estudante deveria prestar o exame preparatório, que atualmente se 

configura como vestibular. O aluno tinha que frequentar o ensino secundário2 

que se realizava em ginásio, liceus e colégios, no intuito de habilitar os 

adolescentes para esses exames preparatórios que se configuravam como 

acesso ao ensino superior.  

Dentre os colégios, há um destaque para o colégio Pedro II que era 

mantido pelo governo vigente e responsável pelo currículo e material didático 

adotado nesse período, em que predominava o ensino da gramática latina 

(herança dos jesuítas), seguidas da gramática do português (reforma de 

Pombal) e da retórica3.  É importante ressaltar a relevância dessas disciplinas 

clássicas no ensino da língua materna, que se perpetuou até 1869. A 

disciplina de língua portuguesa era insignificante e alcançou seu destaque ao 

adentrar no exame preparatório (Razzini, 2000) em Rojo (2009). 

Em meados de 1890, houve uma mudança no currículo e a disciplina 

retórica cedeu lugar à disciplina “análise da literatura nacional”, o que permitiu 

um estudo literário do Brasil e Portugal, assim como redação e gramática 

histórica, no ensino colegial. No ensino primário, permaneceu a prática de 

leitura/ recitação, redação/composição, exercícios ortográficos e a gramática 

expositiva, modelo de ensino que vigorou até meados de 1960. 

                                                           
2
 Compreendia a transição do ensino primário ( obrigatório) às crianças para o  ensino terciário (opcional) 

destinado aos adultos.   
3
 A arte de falar e escrever bem. Englobava a poética, que depois se desvinculou da gramática  

efetivando-se como a literatura. 
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No entanto, esse modelo já não contemplava as necessidades 

educacionais, e uma reforma se fazia necessária. Dessa forma, na década de 

70 surgiram os estudos da Linguística, no intuito, de “pressionar a escola 

rumo a mudanças significativas” (São Paulo, 2012: 41). 

Entretanto, essas mudanças se concretizaram no início dos anos 80, 

em que secretarias estaduais e municipais incorporaram um currículo em que 

“as propostas de transformação do ensino de Língua Portuguesa 

consolidaram-se em práticas de ensino em que tanto o ponto de partida 

quanto de chegada é o uso da linguagem” (PCNs, 1998:41)4. 

Corroboramos com Coll (1992), apontado por Schneuwly, Dolz 

(2004: 43) em relação as principais funções do currículo:  

 

Descrever e explicitar o projeto educativo (as intenções e o 
plano de ação) em relação às finalidades da educação e às 
expectativas da sociedade; fornecer um instrumento que 
oriente as práticas dos professores; levar em contas as 
condições nas quais se realizam essas práticas; analisar as 
condições de exeqüibilidade, de modo a evitar uma 
descontinuidade excessiva entre os princípios e as restrições 
colocadas pelas situações de ensino. Um currículo para o 
ensino da expressão deveria fornecer aos professores, para 
cada um dos níveis de ensino, sobre as práticas de linguagem 
que devem ser abordadas, sobre os saberes e habilidades 
implicados em sua apropriação. 

 

O ensino de língua materna vinculada às práticas de linguagem insere 

um novo momento, no campo educacional, ao propiciar um processo ensino-

aprendizagem contextualizado, em que o aluno deve refletir sobre a 

linguagem construindo um caminho para se apropriar dela nas diversas 

situações em que se vive. 

Essa nova visão articulada às práticas de linguagem da vida cotidiana 

está situada nos documentos oficiais em que “a educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (LBD 

96/9394)5 , assim como,  espera-se que o aluno possa “ compreender a 

cidadania como participação social e política [..] adotando, no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade” (PCN, 1998:7). 

                                                           
4
 Parâmetros Curriculares Nacionais 

5
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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 A concepção da educação que compreende a prática social do 

indivíduo, como fator essencial no contexto escolar, pressupõe uma nova 

postura tanto por parte do professor como do aluno viabilizada nos 

documentos oficiais, ou seja, o foco não está mais em um ensino cujo 

conteúdo é transmitido ao aluno pelo professor. Conforme orientação do 

currículo, “o professor caracteriza-se como um profissional da aprendizagem” 

(São Paulo, 2012:20). Da mesma forma, que a posição do aluno, também se 

modificou ao longo do tempo, e na contemporaneidade “é o contexto da 

realização de projetos escolares que os alunos aprendem a criticar, respeitar 

e propor projetos valiosos para toda a sociedade” (Proposta Curricular, 2008: 

20).  

 Com tantas mudanças significativas, se fez necessário a 

implementação desse documento oficial, pois “ a seleção dos objetivos de 

ensino e a elaboração do projeto de ensino-aprendizagem estão submetidas a 

uma dupla determinação: a das possibilidades e das necessidades de 

aprendizagem” ( Rojo, 2000: 33).  

Dessa forma, a SEE/SP propôs um conjunto de documentos para 

estabelecer uma diretriz no processo ensino-aprendizagem no Estado de São 

Paulo, com o objetivo de proporcionar aos estudantes e professores um 

processo de ensino-aprendizagem alicerçado na construção de sentidos e 

significados rumo à melhoria da qualidade do ensino. 

 

1.2  O currículo do Estado de São Paulo 

Assim como houve uma mudança no séc. XIX, pelo processo de 

industrialização, outra mudança significativa ocorreu no séc. XXI, a revolução 

tecnológica, que resultou numa (re) organização do ensinar e aprender. 

Nesse contexto, a SEE/SP implementou um conjunto de documentos que visa 

garantir  uma base comum no processo ensino –aprendizagem para que as 

escolas se efetivassem como uma rede de ensino. Esses documentos foram 

implementados, no ano de 2008, intitulado  Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo em que “pretendeu apoiar o trabalho realizado nas escolas 

estaduais e contribuir para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos 

alunos” ( São Paulo, 2012:9). 
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Apoiada nessa proposta curricular, a SEE propõe, no ano de 2012, o 

documento - Currículo do Estado de São Paulo6 - que “apresenta os princípios 

orientadores do currículo para uma escola capaz de promover as 

competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais 

e profissionais do mundo contemporâneo” (São Paulo, 2012:9).  

 O conceito de currículo inaugura um novo tempo no âmbito 

educacional, pois abrange todas as esferas vivenciadas pelo ser humano 

inseridas em sala de aula. Segundo o documento do Estado de São Paulo, 

currículo “é a expressão do que existe na cultura científica, artística e 

humanista transposto para uma situação de aprendizagem e ensino” (São 

Paulo, 2012:13). Por essa definição, é possível verificar a relação entre o 

documento oficial e os PCN, os quais se constituem por “respeitar as 

diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país [...] construir 

referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões 

brasileiras” (PCN, 1998:6).  

            Ao considerarmos que o Brasil é um país marcado pela diversidade 

cultural, se justifica a implementação de um currículo apropriado ao contexto 

educacional de cada região que “deverá ser feita pelos órgãos educacionais de 

estados e municípios e pelas próprias escolas, com base na reflexão 

fomentada por estes referenciais” (Rojo, 2000:28).  

  O Currículo do estado de São Paulo ressalta a importância dessa base 

cultural, pois se “compromete em formar crianças e jovens para que se 

tornem adultos preparados para exercer suas responsabilidades [...] e para 

atuar na sociedade em que vivem” (São Paulo, 2012:14).  

 É importante evidenciar que a elaboração do documento oficial tem 

como foco a aprendizagem, pois houve o tempo em que os currículos 

enfatizavam os conteúdos a serem ensinados. Ao estabelecer o foco na 

aprendizagem o “olhar” recai sobre o aluno e suas necessidades de 

aprendizagem, o que confirma a produção de documentos educacionais que 

valorizam os aspectos culturais e sociais em que estão inseridos os 

estudantes. 

                                                           
6
 Os documentos (Currículo do Estado de São Paulo e Caderno do Aluno) serão discriminados de forma 

pontual no capítulo metodológico. 
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 Outra perspectiva a ser considerada na construção desse documento 

está vinculada às mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Como base 

em Rojo (2009:86) nos aponta Clare (2002), 

 

com a ampliação do acesso da população à escola pública, 
muda o perfil não somente econômico, mas também cultural, 
tanto do alunado quanto do professorado. Não se tem mais 
uma escola pública destinada apenas aos filhos das elites: as 
camadas populares passam a ter assento nas salas de aula. 
 

  
 Nesse sentido, houve um “choque” para os professores, pois, em sua 

grande maioria, estavam habituados ao ensino da gramática que embasava o 

ensino da língua materna, visto que privilegiava nesse ensino o falar e 

escrever bem, originário da retórica, um ensino direcionado à classe social 

privilegiada. 

 Esse cenário estritamente teórico em relação ao ensino teve que ser 

reconsiderado, e como bem aponta o documento do estado de São Paulo 

essa correlação entre teoria e prática deve ser intrínsecas “uma vez que boa 

parte dos problemas de qualidade do ensino decorre da dificuldade em 

destacar a dimensão prática do conhecimento, tornado-se verbalista e 

abstrato” (São Paulo, 2012: 23). 

 Entretanto, com a extensão desse ensino para a comunidade em geral, 

houve uma mudança cultural e social nos intramuros escolares e o conteúdo 

deveria seguir essa mesma diretriz, o que possibilitou a implementação do 

Currículo, em que “desejamos formar nossos alunos para o mundo do 

conhecimento por meio da linguagem” (São Paulo, 2012: 30).   

 Esse documento está em consonância com os PCN ao orientar que o 

ensino de língua portuguesa deve se pautar na linguagem “em que os 

homens e mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam e 

defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, 

produzem cultura” (PCN, 1998: 19). O ensino como comunicação está 

embasado na “LDB 5.692/71, estabelece a língua portuguesa como 

instrumento de comunicação e expressão da cultura brasileira” (Rojo, 

2009:86/87).  



22 
 

  Essa visão do ensino que se articula à cultura7 é contemplada no 

documento oficial do estado de São Paulo ao afirmar que “o ser humano é um 

ser de linguagens, as quais são tantos meios de produção da cultura, quanto 

parte fundamental da cultura humana” (São Paulo, 2012:27).  

 Esse estreitamento entre o ser humano, a linguagem e a cultura é 

muito significativo se considerarmos que vivemos numa sociedade pautada 

pela comunicação. Com o acesso de todos os níveis sociais à educação, a 

escola teve e ainda tem com urgência que (re)pensar suas práticas didáticas. 

E considerar que as mudanças sociais e tecnológicas são a força motriz para 

um ensino que deve se concentrar na materialização da expressão do ser 

humano, a qual ocorre, na e pela linguagem, indica o caminho para o ensino 

de língua portuguesa inserido na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias. 

 

 

1.3  A Linguagem 

 

O currículo de língua portuguesa aponta que o ensino de língua 

materna deve ter como cerne a linguagem. Para isso, essa seção pontua os 

conceitos importantes referentes à linguagem. 

 O estudo da linguagem está embasado em duas concepções: como 

representação e como interação. Estas concepções estão alicerçadas em 

questões filosóficas, no intuito de estabelecer como se processa o fenômeno 

da linguagem nas relações humanas.  

A questão da linguagem como representação está vinculada aos 

estudos de Aristóteles, ao considerar que a função da linguagem está em 

traduzir o mundo. O filósofo Descartes retoma o estudo aristotélico e concebe 

uma nova perspectiva para a assimilação da linguagem, como representação, 

em que a “a língua passa a ser instrumento de “representação” das 

capacidades humanas de conhecer o mundo” (Rojo, 2010:35). Essa 

concepção se fundamenta no dualismo, termo associado a Descartes e 

Platão, em que a mente não está relacionada ao corpo, há uma 

“interdependência entre os fenômenos corporais e mentais” (Lyons, 1987: 

                                                           
7
 Cultura é uma trama tecida por um longo processo acumulativo que reflete conhecimentos originados 

da relação dos indivíduos com as diferentes coisas do mundo. ( Proposta Curricular, 2008:38) 
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221). Esse mesmo sentido foi notório na visão de Piaget, Saussure e 

Chomsky “comunicar é usar a linguagem para expressar representações 

lógico-cognitivas, que são elementos primitivos (a priori), transcendentes ou 

inatos, subjacentes à expressão e à comunicação” (Rojo, 2010: 35). 

Essa vertente filosófica é muito significativa, pois embasa a perspectiva 

evolucionista de Marx e Hegel que explica como o humano se constrói (Rojo, 

2010). Surge nesse contexto a questão da objetividade, em que o ser humano 

não se forma apenas com seu aspecto cognitivo e individual, mas há as 

relações sociais, em que “o homem, para ser homem, não pode se manter em 

sua subjetividade; tem de objetivar-se. Mas, nessa objetivação, ele se faz 

presente como ser social” ( Vásquez, 2007:28). 

É nesse contexto marxista que surge a concepção de filosofia da 

linguagem nos estudos de Bakhtin/Volochínov que consideram a linguagem 

no contexto social e ideológico, Bakhtin, Volochínov (1929/2006: 31),  

 

As bases de uma teoria marxista da criação ideológica – as dos 
estudos sobre o conhecimento científico, a literatura, a religião, 
a moral, etc. – estão estreitamente ligadas aos problemas de 
filosofia da linguagem. Um produto ideológico faz parte de uma 
realidade (natural ou social) como todo corpo físico, 
instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao 
contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra 
realidade, que lhe é exterior. Tudo o que é ideológico possui 
um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em 
outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos 
não existe ideologia.  

 
 A questão da ideologia está diretamente ligada à filosofia da 

linguagem, muito mais que um processo natural, a ideologia considera o 

exterior, o que se concretiza fora de si mesmo, num processo em que a 

linguagem reflete e refrata uma outra situação, a que ocorre justamente no 

aspecto exterior.  

   

 Essa relação do pensamento com a consciência origina a produção do 

sentido, pois a consciência se realiza em movimentos dialéticos de 

contradição, do conflito, de negação (para o outro), o que resulta na 

concepção de sujeito, como ser pensante (Rojo, 2010). Esse pensar se 

concretiza na fala como uma produção de sentido, mas não é apenas uma 

representação da fala e sim a própria construção em si dessa fala, visto que “ 
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este trabalho do pensamento é a transição das sensações da tarefa -  através 

da construção do significado- ao desenvolvimento do próprio pensamento. [...] 

O pensamento não só se expressa na palavra, mas realiza-se nela” 

(Vygotsky, 1933-2001). Para que esse pensamento se concretize, é 

fundamental o uso da linguagem, responsável por exteriorizar a construção de 

sentido que advém da consciência refletida no pensamento e como 

consequência se realiza na linguagem, a qual gera a construção de 

significados.  

 Os estudos da linguagem relacionados à construção de significados, 

produção de sentido, movimentos dialéticos também foram abordados pelo 

teórico (Bakhtin/Volochínov) que direciona para uma questão importante – a 

linguagem como um constructo ideológico. 

 Nessa perspectiva, a concepção de linguagem é ampla e complexa, 

pois considera a pronúncia de enunciados concretos e os elementos 

constitutivos do contexto de comunicação como aponta 

Bakhtin/Volochínov(1929/2006:95-96): 

 

O locutor serve-se da língua para suas necessidades 
enunciativas concretas (para o locutor, a construção da língua 
está orientada no sentido da enunciação da fala). Trata-se, 
para ele, de utilizar as formas normativas (admitamos, por 
enquanto, a legitimidade destas) num dado contexto concreto. 
Para ele, o centro de gravidade da língua não reside na 
conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova 
significação que essa forma adquire no contexto [...] Para o 
locutor, a forma linguística não tem importância enquanto sinal 
estável e sempre igual a si mesmo, mas somente enquanto 
signo sempre variável e flexível.  
 
 

 Essa vertente de estudos da linguagem concebe uma importante ligação 

entre – significado – ideologia - signo, pois para a linguagem ser ideológica ela 

precisa ter um significado, ao passo, sem signo não há ideologia. Portanto, 

nessa visão a ideologia perpassa toda a relação de comunicação, ao dizer, 

pronunciar algo, o locutor não o faz de maneira insignificante, desnecessária ou 

desprezível. Pelo contrário, ele se utiliza da língua para concretizar sua 

necessidade de comunicação e esse ato é gerado pelo signo que apresenta 

uma vertente ideológica.  

 A diretriz da linguagem na perspectiva ideológica pressupõe a língua 

viva, dinâmica, o que admite o signo variável e flexível, pois a língua passa por 
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transformações ao longo da existência humana, justamente porque o ser 

humano vivencia seus processos de modificação que são refletidos pela 

linguagem. E essas relações humanas são ditas por enunciados concretos, 

vivos, pois “não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 

ou desagradáveis” (Bakhtin/Volochínov 1929/2006:99).  

 Assim, para que uma palavra tenha significado ela deve estar cerceada 

de uma ideologia e para isso devem ser considerados os elementos envolvidos 

na situação de fala, como por exemplo, o locutor, a enunciação, o contexto 

dessa enunciação e a flexibilização e dinamicidade desse processo linguístico, 

como aponta Bakhtin/Volochínov(1929/2006:123), 

 

os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da 
ciência, da arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia 
do cotidiano, exercem por sua vez sobre esta, em retorno, uma 
forte influência e dão normalmente o tom da ideologia.  

 
 
 É importante ressaltar que essa visão em considerar a linguagem em 

seus aspectos ideológicos e os elementos que a constituem se insere numa 

dimensão diacrônica da língua ao considerá-la imersa num processo de 

evolução ininterrupta. Essa perspectiva é totalmente contrária à visão da 

linguagem no contexto sincrônico, visto que, a concepção sincrônica analisa a 

língua por ela mesma, na subjetividade do indivíduo. A questão principal que 

diferencia essas visões linguísticas concerne na distinção do aspecto real, pois 

na linguagem sincrônica não se considera a realidade e os movimentos 

históricos de mudança vivenciados pelo ser humano. Ao passo, que a visão 

diacrônica, justamente, considera esse processo da realidade da língua em seu 

aspecto prático social. Essas duas distinções, sincronia versus diacronia é 

claramente pontuada por Bakhtin/Volochínov, 

 

 Todas as formas da língua, consideradas num momento 
preciso (ou seja, do ponto de vista sincrônico) são 
indispensáveis umas às outras, completam-se mutuamente, e 
fazem da língua um sistema estruturado que obedece a leis 
linguísticas específicas. Estas leis linguísticas específicas, à 
diferença das leis ideológicas – que se referem a processos 
cognitivos, à criação artística, etc. – não podem depender da 
consciência individual[...] Do ponto de vista do indivíduo, as leis 
linguísticas são arbitrárias, isto é, privadas de uma justificação 
natural ou ideológica (por exemplo, artístico). Assim, entre a 
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face fonética da palavra e seu sentido, não há nem uma 
conexão natural nem uma correspondência de natureza 
artística. Se a língua, como conjunto de formas, é 
independente de todo impulso criador e de toda a ação 
individual, segue-se ser ela o produto de uma criação coletiva, 
um fenômeno social e, portanto, como toda instituição social, 
normativa para cada indivíduo.  

 
 

 É importante ressaltar a distinção da língua como leis linguísticas 

arbitrárias, constitutivas de regras, ao passo que, a língua na concepção 

bakhtiniana é vista como fenômeno social numa construção de formação 

coletiva do indivíduo. Assim se configura a distinção entre sincronia e diacronia. 

Entretanto, mesmo que a visão sincrônica e diacrônica apresente 

concepções divergentes, é fundamental ressaltar que na perspectiva da 

diacronia os termos consciência individual e realidade não são excludentes. Ao 

contrário, “ todo sistema de normas sociais encontra-se numa posição análoga; 

somente existe relacionado à consciência subjetiva dos indivíduos que 

participam da coletividade regida por essas normas” (Bakhtin/Volochínov 

1929/2006: 94).  

 Nesse sentido, a visão diacrônica não desconsidera a consciência 

subjetiva individual, mas ressalta que essa consciência só faz sentido se 

inserida numa prática social, ou seja, o indivíduo participa de uma situação de 

comunicação com suas características particulares, porém considerando o 

contexto em que vive as pessoas com quem convivem.  

 Nesse sentido, há uma fundamental importância do outro na relação 

entre os indivíduos no processo linguístico, pois ao conviver com pessoas, as 

palavras a serem proferidas pelo locutor, consequentemente deve considerar o 

interlocutor. Eis, que ocorre a interação pelo processo de enunciação entre dois 

ou mais indivíduos organizados socialmente (Bakhtin/Volochínov). 

 Essa interação só é possível pela palavra, pois ela é proferida pelo 

locutor e ouvida pelo interlocutor, num dado contexto, num espaço, enfim, nas 

situações cotidianas, sociais, visto que “o centro organizador e formador não se 

situa no interior, mas no exterior. Não é a atividade mental que organiza a 

expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, 

que a modela e determina sua orientação” (Bakhtin/Volochínov 1929/2006: 

116). São essas situações sociais, exteriores e os componentes que a 

configuram que determinam o que será a enunciação, num processo 
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estritamente ideológico, inseridos em uma língua viva e dinâmica. Assim o 

sujeito sente-se pertencente ao universo da comunicação com propriedade, 

pois uma língua abstrata e morta “mata” a interação entre as pessoas e faz 

com que o sujeito se sinta um estrangeiro no encadeamento enunciativo.  

 Nesse aspecto, o papel da linguagem é crucial, porém não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

representação das relações humanas, mas como interação, um processo que 

envolve questões cognitivas, mas que se concretiza e realiza na prática social, 

justamente por ser essa a função da linguagem- interagir com o outro.  

Nesse sentido, o documento oficial do estado de São Paulo remete 

também a importância da relação interativa da linguagem que não estabelece 

limites estreitos, mas adquire uma amplitude no aspecto social, “a linguagem 

é constitutiva do ser humano [...] socialmente determinada” (São Paulo, 2012: 

16). É notório como o processo ensino aprendizagem não está pontuado em 

limites estreitos do uso da linguagem, em seu aspecto estrutural e conceitual, 

mas há uma relação intrínseca dos acontecimentos do mundo nas diversas 

práticas sociais com as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, 

pois “é por meio da interação que os aprendizes conscientizam-se das 

habilidades e dos tipos de compreensão usados nos contextos sociais 

internalizando-os gradualmente, estruturando e regulando suas próprias 

estratégias de aprendizagem” (Pinto, 2010:53). Dessa forma, é possível 

afirmar que assim como a interação é um processo que ocorre do exterior 

para o interior, o processo ensino- aprendizagem, também é uma construção 

que se configura a partir do espaço exterior, pois “o conhecimento tem sua 

apropriação numa escola de prática cultural ativa (São Paulo, 2012). Ou seja, 

as atividades que ocorrem fora do contexto escolar tem uma relação  

importante na sala de aula, o que possibilita que o ensino tenha sentido, pois, 

parte de uma situação real e concreta para uma situação de construção do 

conhecimento que ocorre em sala de aula. 

Sendo assim, ensinar e aprender adquire uma nova abordagem situada 

em práticas sociais do cotidiano que tem um real sentido para o aluno e ao 

adentrar os intramuros escolares ocasiona uma (re)significação dessas 

atividades sociais, pois “ os alunos se apropriam mais facilmente do 

conhecimento quando ele é contextualizado, ou seja, quando faz sentido 

dentro de um encadeamento de informações, conceitos e atividades” (São 
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Paulo, 2012: 28) e isso possibilita uma nova concepção no processo ensino-

aprendizagem. 

 Portanto, não se pode pensar o ensino de língua portuguesa 

desfragmentado, como uma análise estrutural das palavras, sem uma 

conexão com a realidade. E isso, só é possível ao considerar as diversas 

formas de comunicação relacionadas aos diversos textos presentes no meio 

em que se vive. Essa prática é ressaltada nos PCN ao apontar que o 

processo do ensino não advém do estudo da gramática isolada, mas de uma 

situação discursiva. O grande eixo dos documentos oficiais centraliza o 

ensino de língua portuguesa, diretamente, vinculado ao texto, como bem 

aponta o documento nacional “ a unidade básica do ensino só pode ser o 

texto” (PCN, 1996:23) e o documento do estado de São Paulo”  é essa 

habilidade de interagir linguisticamente por meio de textos, nas situações de 

produção e recepção em que circulam socialmente, que permite a construção 

de sentidos” (São Paulo, 2012: 32). 

A passagem de um ensino arraigado na gramática normativa para um 

ensino pautado numa situação de construção de sentido possibilitou o foco na 

materialidade textual, pois as diversas situações comunicativas são refletidas 

nos diversos textos, o que gerou uma (re)organização dos documentos 

oficiais (PCN) e que incidiram nos livros didáticos pois “ uma grande 

variedade de textos exigidos pelas múltiplas e complexas relações sociais, é 

necessário que o livro amplie sua variedade textual” (Bezerra, 2010:46).  

Essa vertente do ensino da língua cujo foco é o texto, se justifica pela 

urgência que o processo ensino e aprendizagem se vinculam à apropriação 

de sentido. Como mencionado, tradicionalmente estudar língua portuguesa 

era estudar gramática, em suas regras estruturais, e no decorrer do tempo, se 

percebeu que o aluno “precisava ler textos mais atuais, mais próximos de sua 

realidade (não só os jornalísticos, mas também os literários), tanto do ponto 

de vista da temática quanto da linguagem” (Bezerra, 2010:48).  

Essa questão do ensino relacionada ao texto tem na competência 

discursiva o embasamento do processo ensino e aprendizagem em língua 

portuguesa. E para que essa competência seja desenvolvida na sala de aula 

se recorreram aos textos como recurso da base discursiva. Entretanto, a 

diversidade de textos é infinita, o que contribuiu para uma modalidade no 
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ensino de língua portuguesa que possibilitasse uma organização dessa 

diversidade de texto – os gêneros textuais ou discursivos -. 

O conceito de gênero é muito recorrente atualmente em documentos 

oficiais, diretrizes curriculares, materiais didáticos, enfim, está relacionado 

diretamente ao ensino de língua portuguesa. Para que se possa entender a 

importância desse conceito no ensino de língua materna é preciso entender o 

percurso dos gêneros. 

 A concepção de gênero está alicerçada na disciplina clássica de língua 

portuguesa. Como já discutido, no início desse capítulo, o ensino de língua 

portuguesa era vinculada às disciplinas clássicas. Por um lado, as categorias 

gramaticais e por outro o ensino de literatura apresentado sob a forma da 

retórica e poesia clássicas, divididas por gêneros como afirma Razzini (2000), 

baseada em Rojo (2008). 

Entretanto, essa concepção se modificou, não está mais na base de 

conceitos clássicos e/ou literários, “hoje, gênero é facilmente usado para 

referir uma categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, 

com ou sem aspirações literárias” como afirma (Swales 1990) pautado em 

(Marcuschi, 2010: 31). 

      Muitos são os estudiosos e as vertentes teóricas dos gêneros, tais 

como, “a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas” 

como afirma (Bronckart 1990) baseado em (Marcuschi, 2010:31). 

Corroboramos com a visão bakthiniana em que “cada enunciado particular é 

individual, mas cada esfera/campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo que isso denominamos gêneros 

do discurso” (Bakhtin, 1953/2006). 

  Sendo assim, discorrermos os conceitos que embasam os gêneros do 

discurso na perspectiva bakhtiniana. 

 

 

1.4 Gêneros do Discurso 

 

 Ao analisar historicamente o conceito de gênero é possível afirmar que 

desde a Antiguidade se considerava esse conceito. Aristóteles, na obra 

Poética, pontua os gêneros pela utilização da voz como representação lírica 
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(primeira voz), épica (segunda voz) e drama (terceira voz) num contexto de 

mimese (Machado, 2006:151), ou seja, representação das situações reais pela 

arte. Outra base teórica da Antiguidade constitutiva do gênero está apoiada em 

Platão, ao propor uma divisão binária relacionada ao juízo de valor, de forma a 

conceber o gênero sério como tragédia e a epopeia; o gênero burlesco, como a 

sátira e comédia (Machado, 2006).  

Nesse sentido, a questão do gênero estava muito ligada à literatura, 

em que estudar gênero era o mesmo que estudar concepções literárias 

pautadas na poética e retórica. Entretanto, ao longo do tempo, não se dava 

mais ênfase às questões do gênero no cerne literário, pois surgiu a relação 

verbal desses gêneros como enunciados (Bakhtin 1979/2006) num contexto 

de comunicação, como ressalta Rojo (2008:95), 

 

Uma visão concreta do enunciado – tomado como unidade de 
sentido – que viesse substituir tanto a oração como o estilo em 
sua concepção tradicional. São a teoria de enunciação e o 
romance polifônico como objetos de estudo que demandam do 
Círculo uma revisão do conceito gênero literários para os 
gêneros lingüísticos (Bakhtin/Voloshinov, 1929:43) e, 
finalmente, para os gêneros do discurso (Bakhtin, 1952-53), 
opera a extensão do conceito para todas as formas de discurso 
da vida e da atividade humana e recoloca-o, de forma 
sociossituada, no fluxo das mais variadas formas de relação 
social (esferas ou campus de atividade humana). 

 

 

 Na concepção bakhtiniana, os gêneros do discurso estão interligados à 

linguagem, pois o ser humano desenvolve suas atividades pela linguagem ao 

produzir enunciados concretos, como falar, dialogar, se posicionar perante as 

diversas situações de comunicação. Entretanto, a quantidade de enunciados 

produzidos é infinita visto que são diversas as possibilidades de se manifestar 

em situações de fala e escrita. Esse contexto de infinidade de enunciados 

possibilitou a constituição dos gêneros discursivos em que “a língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso” (Bakhtin, 1979/2006:262).  As diversas situações de 

comunicação como, por exemplo, conversas em família, reunião de trabalho, 

diálogo com amigos, relação entre professor aluno, produzir um bilhete, uma 

carta, são algumas circunstâncias que exigem a pronúncia de enunciados 

específicos para cada ocasião de comunicação. Assim, esses enunciados se 
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constituem não apenas pelos recursos gramaticais que o envolvem, mas pela 

construção composicional, conteúdo temático e estilo determinado pelo campo 

de comunicação que se constitui os gêneros do discurso. 

Antes de analisarmos a importância da composição, estilo e conteúdo 

temático na esfera discursiva, se faz necessário à compreensão da divisão 

dos gêneros do discurso divididos em: gêneros primários e secundários. O 

estudo desses gêneros está interligado à natureza enunciativa da linguagem, 

pois “todo trabalho de investigação de um material linguístico concreto  - seja 

de história da língua, de gramática normativa [...] opera inevitavelmente com 

enunciados concretos (escritos e orais)” [Bakhtin, 1979/2006:264]. 

Assim, os enunciados orais e escritos se configuram como gêneros 

primários e secundários, em que estes abrangem circunstâncias mais 

complexas, elaboradas culturalmente de forma mais desenvolvida e 

organizada, em que se destaca a linguagem escrita, como por exemplo, o 

artístico, científico, sociopolítico, etc. Os gêneros primários são considerados 

mais simples, pois ocorrem em situações de comunicação discursiva 

instantânea. Pode acontecer dos gêneros primários se transformarem em 

gêneros secundários, ao considerarmos que um diálogo cotidiano ou uma 

carta pode assumir um novo significado se estiver no contexto da escrita de 

um romance, em que se passa da situação cotidiana para a situação artístico-

literária (Bakhtin 1979/2006). 

O âmbito artístico-literário nos gêneros discursivos possibilita um estilo 

de linguagem mais individual e subjetivo. Ao pensarmos que o estilo se liga 

diretamente à produção de enunciados, a linguagem artística é propícia para 

que o indivíduo se manifeste de forma mais individual nos enunciados. 

Diferentemente, de circunstâncias mais objetivas, como por exemplo, a 

produção de enunciados no meio acadêmico, apresentação de trabalho num 

instituição de ensino, situações que requerem uma linguagem formal.  

É importante observar que o estilo de um conjunto de enunciados 

geram os gêneros discursivos, pois as especificidades no entorno da situação 

de comunicação indicam como será constituído o discurso. Assim, há uma 

indissociabilidade entre os componentes do discurso (estilo, conteúdo 

temático e composição), visto que, devem ser considerados “determinados 

tipos de construção do conjunto, tipos de seu acabamento, tipos da relação 

do falante com outros participantes da comunicação discursiva – como os 



32 
 

ouvintes, os leitores, os parceiros, os discursos do outro, etc.” (Bakhtin, 

1979/2006:266). 

Nesse sentido, os gêneros do discurso apontam para uma questão 

essencial da linguagem –fenômeno social – já que são concebidos como 

parte dessa linguagem, os participantes dela, sua construção e realização nas 

relações discursivas. Assim, “os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros  

discursivos, são correias de transmissão entre a história da sociedade e 

história da linguagem” (Bakhtin, 1979/2006:268). 

O caráter social da linguagem configura um aspecto essencial na 

linguística, de forma a valorizar a evolução de uma comunidade em que não 

podemos conceber apenas o falante e as estruturas da língua utilizadas por 

esse falante, entretanto, a prosa comunicativa direciona para o cerne da 

linguagem – as relações que a compõem “dimensionados como manifestação 

da cultura” (Machado, 2006: 158). 

Os gêneros do discurso, alicerçados nos enunciados, concebem um 

forma essencial de analisar os aspectos linguísticos, consolidados na 

comunicação. O estilo, conteúdo temático e forma composicional que 

embasam os gêneros possibilitam enxergar a linguagem como uma 

manifestação de cultura. A vivência em uma comunidade apresenta 

características peculiares pertencentes a esse grupo, quanto ao modo como 

vivem, os costumes, hábitos, lugar, compreensão do mundo em que habitam, 

enfim, são situações manifestadas pela linguagem, cujo papel é 

predominante, dimensionar a cultura de um povo, de um país.  

Assim, a linguagem não pode ser considerada estática e abstrata, fora 

do contexto social, pois essa mesma linguagem se manifesta em qualquer 

situação que o ser humano se encontra, é pela linguagem que ele se revela, 

se significa perante a sociedade. Isto é, o processo de enunciação permite ao 

indivíduo apoderar-se da linguagem por meio de uma língua que “passa a 

integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é 

igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua” 

(Bakhtin 1979/2006). 

Essa questão da dinamicidade da língua e sua acepção no contexto 

discursivo parte de enunciados concretos para depois considerar os 

mecanismos linguísticos que a envolvem (estruturas gramaticais). Durante 

muito tempo esse caminho foi no sentido contrário, estudar uma língua era 
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estudar as regras dessa língua, de forma descontextualizada e abstrata. Isso 

contribuiu para o empobrecimento da construção do conhecimento da língua 

materna, evidenciada pela análise dos constructos discursivos que 

efetivamente integram a vida pelos enunciados concretos. Dessa forma, a 

língua se realiza nos enunciados concretos viabilizados pelos gêneros do 

discurso na vida que se vive, que se realiza, por conseguinte vem as 

estruturais gramaticais a serem concretizadas no enunciado. É importante 

ressaltar que os gêneros discursivos se realizam na comunicação, mas que 

as estruturas gramaticais fazem parte da língua, do contexto do discurso. O 

que se questiona é a vertente que concebia estudar a língua em sua forma 

estrutural de maneira isolada, visto que, “a língua materna – sua composição 

vocabular e sua estrutura gramatical – não chega ao nosso conhecimento a 

partir de dicionários e gramáticas, mas de enunciações concretas” (Bakhtin, 

2006/1979:283).  

Essa conjuntura de considerar o princípio da língua no universo da 

enunciação discursiva que agrega uma valoração gramatical é pertinente, 

sobretudo, no contexto contemporâneo marcado pelas diversas formas de 

comunicação, escrita, analógica e agora a era digital, num profundo processo 

de transformação da comunicação. 

Nessa direção, a língua ocorre (na fala e na escrita) em inúmeras 

situações, de formas apropriadas em cada âmbito discursivo, visto que, ao 

elaborar um diálogo, este será de formas diferentes numa reunião de amigos 

e numa reunião de trabalho. Da mesma forma que escrever um email e/ou 

mensagem adquire estruturas gramaticais diferentes, pois um email de 

trabalho adquire uma conotação diferente de uma mensagem virtual para um 

amigo ou namorado. São exemplos que permitem pensar que a língua se 

efetua primeiramente nesses gêneros, como forma de comunicação e após 

esse processo de escolha de gênero se concretiza a estrutura gramatical 

propícia ao gênero escolhido. 

Essas profusas situações de comunicação revelam o aspecto interativo 

da linguagem, principalmente, com o avanço da tecnologia. Portanto, não se 

pode pensar que estudar conceitos de linguagem se resume a estudos de 

regras estáticas da língua, entretanto as situações de comunicação revelam 

que os gêneros são definitivamente o caminho para ultrapassar uma visão 

reducionista da concepção de linguagem, pois: “estudo da natureza dos 
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enunciados e dos gêneros discursivos é [...] de importância fundamental para 

superar as concepções simplificadas da vida do discurso, do chamado “fluxo 

discursivo”, da comunicação, etc.”(Bakhtin, 1979/2006:269). A característica 

peculiar dos gêneros-enunciados é direcionar para a amplitude dos conceitos 

discursivos e linguísticos, como forma não somente de recepção da 

informação, mas com uma natureza mais densa de comunicação, de se 

posicionar de forma crítica e reflexiva em todos os contextos comunicacionais. 

Essa abrangência dos conceitos discursivos resulta num 

posicionamento do falante que o leva a assumir uma postura participativa na 

enunciação, designado como réplica ativa “o ouvinte, ao perceber e 

compreender o significado (lingüístico) do discurso ocupa simultaneamente 

em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele 

(total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-separa usá-lo, etc.” 

(Bakhtin, 1979/2006:271). 

O contexto discursivo emana justamente desse posicionamento entre 

os sujeitos num diálogo, de concordar ou não com o outro, de se apropriar 

dos recursos linguísticos como forma de se contrapor perante o outro pelo 

processo de argumentação, persuasão e construção da concepção de mundo 

desse sujeito pela linguagem. Eis a questão de a língua ser dinâmica, ágil e 

transformadora, pois ela se configura como um espelho para o indivíduo, ao 

refletir os conceitos mais intrínsecos que o ser humano possa deter. 

Se pensarmos na condição de mudança do ser humano, nos mais 

variados aspectos, pessoais, profissionais e familiares, a língua vivencia esse 

processo, já que ela revela essas mudanças. Assim, o indivíduo está a todo 

instante em alternância com os sujeitos no discurso, em situações reais numa 

vertente imediata de enunciados com outros indivíduos. Portanto, a réplica 

ativa na concepção da enunciação está diretamente ligada ao papel do outro 

no cenário discursivo. Essa perspectiva é fundamental para que se 

compreenda que a linguagem não é individual, descontextualizada e abstrata.  

Desse modo, é importante a compreensão da língua na forma de 

enunciados, como unidade de comunicação que considera o outro na relação 

discursiva, visão esta, que contrária à concepção da língua como unidade 

individual, restrita ao falante individual que pronuncia orações fora do contexto 

discursivo. 
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O panorama de gêneros discursivos aliado aos processos de 

enunciação direciona para um caminho importante no ensino de língua 

materna – a constituição de apropriação das esferas discursivas- pelos 

sujeitos na sociedade. Nesse sentido, o ambiente educacional percebeu a 

grandiosidade e riqueza dos gêneros do discurso como objeto de ensino, o 

que possibilitou os estudos dos teóricos de Genebra Dolz & Schneuwly que 

agregaram a visão dos estudos da linguagem de Bakhtin, especificamente, os 

gêneros, numa forma didatizada dos mesmos. 

Um ensino direcionado para uma língua viva e dinâmica pressupõe 

uma língua alicerçada na comunicação, a base do ensino de língua materna. 

Essas concepções embasaram os estudos de gêneros dos estudiosos 

genebrinos. Estes estudiosos conferem uma análise paradoxal dos gêneros, 

pois são referenciados nas práticas cotidianas da linguagem, entretanto, não 

se pode conferir-lhes uma definição sistemática geral, justamente, pela 

questão da dinamicidade dos gêneros. O interessante da análise desses 

pesquisadores é relacionar os gêneros no âmbito escolar em que “devem se 

constituir os ingredientes de base do trabalho escolar, pois, sem os gêneros, 

não há comunicação e, logo, não há trabalho sobre comunicação” (Dolz e 

Schneuwly, 2004: 57). 

Não por acaso, o Currículo do Estado de São Paulo relaciona o texto 

à comunicação, São Paulo (2012:35), 

 

O presente Currículo, em consonância com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e com os avanços feitos até o momento, 
parte do estudo do texto – apresentado sempre em uma dada 
situação de comunicação – como base para o estudo de 
conteúdos, o desenvolvimento de habilidades e competências 
– especialmente de leitura e escrita – e de propostas 
metodológicas de ensino e aprendizagem. 

 

 Da mesma forma que o documento do estado de São Paulo e da 

esfera nacional (PCN) segue o texto como direcionamento do ensino, a 

escola de Genebra contempla o mesmo princípio “vamos desenvolver a ideia 

que o gênero é que é utilizado como meio de articulação entre as práticas 

sociais e os objetos escolares” (Dolz e Schneuwly, 2004:71). 

A importância dos gêneros do discurso e/ou textuais no processo 

ensino e aprendizagem de língua portuguesa se configuram pela abordagem 

sociocomunicativa que se espera do ensino de língua materna. Portanto, 
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para que essa abordagem se concretize, há a necessidade de uma 

diversidade de textos que abarcam as várias possibilidades de comunicação, 

ou seja, se convoca os gêneros textuais e/ou discursivos, pois “é através dos 

gêneros que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos 

aprendizes” (Dolz e Schneuwly, 2004: 74). 

O ponto crucial dos gêneros se relaciona diretamente com a questão 

do discurso, uma vez que o gênero possibilita que se realiza uma ação 

discursiva. Não por acaso, os estudiosos de Genebra relacionam o gênero 

como instrumento para o desenvolvimento das capacidades discursivas Dolz 

e Schneuwly (2004: 27), 

 

 O gênero como instrumento – unidade de conteúdo temático, 
composição e estilo – deve poder ser adaptado a um 
destinatário preciso, a um conteúdo preciso, a uma finalidade 
dada numa determinada situação. O funcionamento preciso 
desse mecanismo pode ser objeto de análises empíricas.   

 

         Assim, o gênero como instrumento se configura como uma atividade 

empírica, em que se parte de uma atividade prática para o desenvolvimento 

da ação discursiva. Esse é o grande cerne da transformação do ensino de 

língua portuguesa, pois ao esperar que o ensino de língua materna seja vivo 

e dinâmico o processo ensino-aprendizagem deve deslocar o foco do 

conteúdo para questões práticas, no sentido de inverter a ordem das 

atividades em sala de aula.   

    Durante um longo período, aprender significava se apropriar dos 

conteúdos, estritamente teóricos, em que o aluno era um mero receptor de 

informação. Pelo processo de transformação na área educacional o 

processo ensino e aprendizagem deve se suceder “por meio da reflexão e 

da prática compartilhadas, e o uso intencional da convivência como situação 

de aprendizagem” ( São Paulo, 2012:13). 

          Essa reflexão e prática no ensino de língua portuguesa discorrem o 

desenvolvimento da comunicação que se configura pela ação discursiva, o 

que incide no fato de os gêneros serem considerados como fundamentais no 

ensino de língua materna, o que ocasionou a essencialidade dos gêneros, 

pois “a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como 

objeto de ensino” (PCN, 1998:23). 
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         É importante observar a diferença entre texto e gêneros do 

discurso/texto já que são dois conceitos comumente confundidos. A noção 

de texto se vincula à tipologia textual em que se “propõe uma classificação 

geral de textos narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos e 

conversacionais, que parece contemplar características tipológicas desses 

textos (ou seja, sua organização textual)” como aponta Werlich(1975) e 

Adam (1993) baseado em Bezerra 2010:43. Ao passo que, a noção de 

gêneros é resultante “de abordagem enunciativa” (Barbosa, Mori-de-Angelis, 

Nunes, Oliveira e Silva, 2000), marcada pelo aspecto discursivo da 

linguagem que desencadeia a comunicação.  

         A questão dos gêneros como um fator tão recorrente no ensino de 

língua portuguesa se constitui pelo fato de “uma das metas da escola 

consiste, então, em ajudar os alunos, numa situação determinada, a 

adaptar-se às características do contexto, a mobilizar modelos discursivos” 

(Pinto, 2010:54). É nesse cenário que se pontua o quão é essencial o papel 

dos gêneros, os quais apresentam uma infinidade de possibilidades, 

justamente por agregar situações comunicativas alicerçadas na prática 

cotidiana.  

 A complexidade da produção de um gênero é tão ampla que resultou 

no desenvolvimento das capacidades de linguagem(produtos de 

aprendizagem a serem desenvolvidos pelos alunos) apontadas por Dolz, 

Pasquier e Bronckart (1993) ao evidenciar as aptidões do estudante, Dolz & 

Schneuwly (2004: 52), 

 

adaptar-se às características do contexto e do referente 
(capacidade de ação); mobilizar modelos discursivos 
(capacidades discursivas); dominar as operações 
psicolingüísticas e as unidades lingüísticas (capacidades 
lingüístico-discursiva). 

 
 

Para que esses estudantes desenvolvam as capacidades de linguagem 

que são situações práticas dessa mesma linguagem disponíveis no âmbito 

social e que podem ser apropriadas pelos aprendizes, faz-se necessário a 

compreensão das seguintes concepções: práticas de linguagem e atividades 

de linguagem. Ambas são fundamentais para o desenvolvimento de um 

ensino-aprendizagem pautado nos gêneros, pois as práticas de linguagem 
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concebem uma perspectiva contextual e social das experiências humanas; 

as atividades de linguagem partem de uma perspectiva psicológica, de 

construção interna, de capacidades do indivíduo para compreensão da 

linguagem. Portanto, a aquisição da língua materna por meio dos gêneros do 

discurso envolve diversos mecanismos, como internos (atividades da 

linguagem) e externos (práticas de linguagem), no intuito, de possibilitar que 

o sujeito nos mais variados contextos comunicacionais possam ter suas 

habilidades e competências psicolinguísticas e linguístico-discursivas 

aperfeiçoadas.   

É importante considerar que as práticas/atividades de linguagem 

apresentam circunstâncias interessantes para o aperfeiçoamento da 

produção discursiva. A contingência das práticas de linguagem incide como 

um processo de mediar, a linguagem apresenta uma função de mediação 

em relação às práticas sociais. O termo atividade, na base teórica de 

Leontiev, está pautado na estrutura comportamental e “funciona como uma 

interface entre o sujeito e o meio e responde a um motivo geral de 

representação-comunicação” (Dolz & Schneuwly, 2004: 73).  

 O documento do Estado de São Paulo apresenta essa relação 

comportamental do sujeito imerso em situações da sociedade em que há uma “ 

representação de valores, tensões e desejos dos indivíduos, inseridos em 

diversos contextos sociais, em um momento histórico determinado” (São Paulo, 

2012:36), a fim de direcionar que o ensino deve considerar todos os aspectos, 

os sociais e os individuais, em que mediado pela linguagem o sujeito em sua 

concepção intrínseca externaliza sua concepção de vida, a sua visão de 

mundo. 

          Essa visão de ensino-aprendizagem inserido numa dada situação de 

comunicação que considera as questões sociais e históricas, as quais os 

indivíduos estão inseridos, é contemplada pela visão de Bakhtin que “ via o 

homem não como ser biológico abstrato, mas histórico e social [...] 

historicizava a linguagem, enraizando-a na existência histórica e social dos 

homens” ( Freitas, 1995: 134). 

          A consideração do texto como parte social e histórica se relaciona 

diretamente com a posição do leitor e /ou ouvinte desse texto, já que há uma 

questão ideológica relacionada ao contexto histórico e social que se 

materializa no conceito bakhtiniano de uma posição ativa responsiva ou uma 
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réplica ativa em que o leitor/ouvinte em relação ao discurso “ concorda ou 

discorda dele ( total ou parcialmente), completa-o, aplica-o , prepara-se para 

usá-lo, etc.” [Bakhtin, 1979/2006: 271)].  

Por isso, o texto não pode ser pensando de modo descontextualizado, pois a 

partir dele o leitor/ouvinte emite suas opiniões, se posiciona perante as 

situações que tangem esse texto, ou seja, é uma relação intrínseca entre o 

homem enquanto constituinte de historicidade que se insere num âmbito 

social e o texto que agrega valores que contribuem para a manifestação do 

ser humano enquanto sujeito ativo e participativo na sociedade em que vive. 

         A diretriz para o ensino de língua portuguesa viabilizada pelo 

documento do Estado de São Paulo contempla essa postura participativa do 

sujeito nas situações de comunicação São Paulo (2012: 19), 

 

o aluno deixaria de ser mero espectador ou reprodutor de 
saberes discutíveis para se apropriar do discurso [..] tem a 
possibilidade de divulgar suas ideias com objetividade e 
fluência perante outras ideias. 

 

         Entretanto, a postura que se espera é mais que uma participação do 

aluno, pois, ao se apropriar do discurso pressupõe uma prática crítica e 

reflexiva em que possa desenvolver a réplica ativa de se posicionar de forma 

a construir seu ponto de vista. E para que isso ocorra se recorreu aos 

gêneros como um caminho para que o aluno se aproprie do discurso e se 

posicione diante as várias situações em que está inserido. 

         O Currículo do Estado de São Paulo menciona que os textos são 

utilizados em atividades sociais variadas “cada esfera de utilização da língua 

constrói seus modelos relativamente estáveis [...] é o que denominamos 

gêneros textuais” (São Paulo, 2012:32). Esse conceito de gêneros textuais é 

uma equivalência da definição dos gêneros do discurso Bakhtinianos já 

mencionado anteriormente. Na sequência dessa definição de gêneros 

textuais, o documento oficial exemplifica alguns tipos de gêneros “aula, 

fofoca, monografia, debate, horóscopo, conversa telefônica, conversa em 

roda de amigos, tese de doutoramento, etc” (São Paulo, 2012:32). 

 Dessa forma, se torna impossível trabalhar todos esses gêneros em 

sala de aula, uma vez que são infinitas as possibilidades dos gêneros, o que 

ocasiona uma nomeação, mas não uma definição sistemática justamente por 
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ser multiforme e maleável Dolz e Schneuwly (2004:58-59 ). Para “sanar” 

esse problema, estes estudiosos de Genebra desenvolveram o agrupamento 

dos gêneros para que: 

 

 Correspondam às grandes finalidades sociais legadas ao ensino, 

respondendo às necessidades de linguagem em expressão 

escrita e oral, em domínios essenciais da comunicação em nossa 

sociedade (inclusive a escola); 

 Retomem, de modo flexível, certas distinções tipológicas que já 

figuram em numerosos manuais e guias curriculares; 

 Sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de 

linguagem dominantes implicadas na mestria dos gêneros 

agrupados. 

 

 É importante considerar que esse agrupamento é um paradigma para o 

desenvolvimento de um trabalho didático dos gêneros textuais, pois não é 

possível uma classificação desses gêneros e o agrupamento se pauta como 

componente para a elaboração do trabalho escolar (Dolz e Schneuwly 

2004). 

  O Currículo de Língua Portuguesa segue essa mesma diretriz dos 

agrupamentos dos gêneros que se insere na metodologia de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos básicos para o ensino fundamental e médio. 

Esse agrupamento está disponibilizado no documento oficial por bimestre, 

em que há a apresentação dos conteúdos divididos em duas partes: 

conteúdos gerais e conteúdos de leitura, escrita e oralidade. Outra seção, 

nesse mesmo bimestre, se refere às habilidades que os alunos devem 

desenvolver conforme as situações de aprendizagem descritas nos 

conteúdos.  

Em todas as séries/anos há um direcionamento dos conteúdos para ser 

desenvolvido, em que há uma direção para o professor conduzir um trabalho 

com gêneros de uma forma mais pontual, considerando-se que a 

diversidade de gêneros é infinita. No próximo capítulo, serão explicitados de 

forma detalhados conteúdos programáticos de ensino-aprendizagem de 

língua portuguesa no documento oficial do Estado de São Paulo. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DE PESQUISA   

 

Neste capítulo discorreremos a escolha do tipo de pesquisa, o contexto 

da pesquisa (Currículo do Estado de São Paulo de língua portuguesa, Caderno 

do Professor e Caderno do Aluno) e na sequência será articulada a 

fundamentação teórica em consonância com os documentos oficiais pelo viés 

enunciativo-discursivo na concepção bakhtiniana.  

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa está inserida na análise documental, visto que, o cerne 

desse estudo é investigar as orientações curriculares do Estado de São 

Paulo para o ensino fundamental do cicloII, especificamente na disciplina de 

língua portuguesa, pertencente à área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias.  

Como aponta (Ludke André, 1986) a análise documental apresenta uma 

importante técnica para a pesquisa qualitativa, ao construir novos problemas 

e aspectos de um tema. 

A escolha da pesquisa de análise documental se justifica por estar 

diretamente ligada ao objetivo desse estudo que consiste em identificar a 

concepção de linguagem e gêneros discursivos nas orientações curriculares 

do Estado de São Paulo, assim como, no material didático disponibilizados 

para alunos da rede estadual de ensino. 

Outro fator importante a ser considerado na escolha metodológica está 

relacionado à professora-pesquisadora que utiliza esses documentos como 

eixo norteador para direcionar as atividades prático-didáticas em sala de 

aula. Assim, esse estudo documental possibilita à professora um maior 

conhecimento do constructo metodológico que direciona os documentos 

oficiais, no intuito, de propiciar uma prática pedagógica alicerçada às 

competências e habilidades propostas nesses documentos. 

É importante ressaltar que a análise documental tem como base a 

investigação da realidade social, o que ocasiona uma abordagem pelo viés 

mais crítico, em que o pesquisador pode apresentar uma postura reflexiva 

mediante a compreensão do problema de pesquisa, no estabelecimento 
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entre este e seu contexto, na elaboração das conclusões e finalmente na 

dimensão comunicativa da pesquisa.  

A pesquisa documental apresenta duas situações: a coleta de 

documentos e análise desses documentos. No primeiro momento, se 

descreve a localização, a fonte desses documentos, assim como, se faz a 

descrição dos mesmos. O segundo momento, consiste em analisar os dados 

coletados, de forma a interpretá-los.  

Na concepção de Bravo (1991) e Triviños(1987) a análise de conteúdo é 

a técnica mais elaborada na pesquisa documental, pois é a forma de estudar 

a comunicação entre os homens, o que constitui estudar as mensagens 

emitidas e assim, configurar a análise documental na vertente social, como 

uma  investigação de cunho crítico e reflexivo das transformações na 

sociedade. 

Nesse sentido, analisaremos o contexto dessa pesquisa que se constitui 

como análise de conteúdo vinculado à coleta de dados.  

 

 

2.2 Contexto da Pesquisa 

 

  As diretrizes curriculares referentes ao documento do Estado de São 

Paulo foram apresentadas à rede estadual em 2008, como proposta 

curricular. Nesse mesmo ano, foram apresentados os cadernos do professor 

com as orientações didáticas que os docentes poderiam utilizar. Somente no 

ano seguinte, 2009, que surgiu o caderno do aluno com situações de 

aprendizagem baseados nas orientações da proposta curricular e 

concernentes com o caderno do professor. 

No ano de 2012, o documento oficial perde o caráter de proposta e se 

constitui como Currículo do Estado de São Paulo, com as mesmas diretrizes 

da proposta que norteiam os cadernos do professor e aluno.  

O currículo do Estado de São Paulo é dividido em três áreas:  

 Linguagens, códigos e suas tecnologias - [Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (LEM), Arte e 

Educação Física] – ensino fundamental e Médio. 
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 Ciências Humanas - História e Geografia – ensino 

fundamental e médio – Filosofia e Sociologia -  ensino médio. 

 Ciências Naturais e Matemática – ciências e matemática – 

ensino fundamental- 

Matemática, Física, Química e Biologia – ensino médio. 

 

A apresentação do Currículo do Estado de São Paulo se inicia com a 

Carta do Secretário8, carta esta destinada aos professores, na qual o 

Secretário da Educação notifica aos docentes que os documentos (Currículo, 

Caderno de professor e do aluno) têm por objetivo apoiar o trabalho dos 

professores sugerindo orientações didático-pedagógicas nas situações de 

sala de aula. 

Após a seção da Carta do Secretário, há a Apresentação do Currículo 

do Estado de São Paulo em que se relata como se concretizou a elaboração 

desse Currículo.  A constituição desse documento ocorreu em duas etapas: 

na primeira se fez um levantamento do acervo documental e técnico existente 

e na segunda etapa foi  consultar as escolas para elencar atividades didáticas 

bem sucedidas, no intuito de agregar a parte teórica (acervo documental) e a 

parte prática (experiências bem sucedidas) na construção documental. São 

relatados os materiais pertencentes a esse documento – caderno do 

professor e do aluno – em que apresentam sugestões de método e 

estratégias de trabalho, respectivamente, para professor e aluno. 

Na sequência desse relato, há o subitem Uma educação à altura dos 

desafios contemporâneos em que se exibe um percurso histórico da 

educação, no intuito de ressaltar que a educação atingiu a democracia, em 

que todos têm acesso ao ensino. Entretanto, não basta à escola garantir o 

acesso ao ensino, é fundamental pensar no desenvolvimento do jovem para 

que o ensino tenha significado, visto que, “não é suficiente universalizar a 

escola: é indispensável universalizar a relevância da aprendizagem” (São 

Paulo, 2012:11). 

Os princípios do currículo são embasados na perspectiva de agregar 

significado na educação, ou seja, mais que adquirir conteúdos por meio da 

                                                           
8
 O Secretário da Educação do Estado de São Paulo – ano de 2012 – Herman Voorwald. 
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disciplina, os conceitos teóricos dessas disciplinas devem estar vinculados à 

prática social para que o aluno possa se desenvolver como cidadão. 

Para que essa cidadania possa ser desempenhada pelo aluno é 

importante a escola estreitar os “laços” com a cultura dos jovens, na 

constituição política, social e econômica da sociedade, mediante as diversas 

linguagens, inclusive a linguagem tecnológica. Esses são os pilares que 

efetivaram a construção do currículo do Estado de São Paulo subdividido nos 

seguintes princípios: uma escola que também aprende; o currículo como 

espaço de cultura; as competências como referência; prioridade para a 

competência da leitura e da escrita; articulação das competências para 

aprender; articulação com o mundo do trabalho.  

Esses princípios são importantes, pois expõem a concepção do 

currículo de forma pontual ao abranger o ensino vinculado à realidade. Nesse 

sentido, a escola é aprendente, visto que, os alunos estão imersos no mundo 

tecnológico repleto de informações, o que modifica o papel do professor que 

não se configura como o detentor do conhecimento. Assim, o aluno está 

“munido de um arsenal” de informação, o que impulsiona o professor a 

repensar sua prática, de forma a valorizar a cultura do aluno e agregar o 

conteúdo teórico à prática, baseados no currículo que é “a expressão do que 

existe na cultura científica, artística e humanística transposto para uma 

situação de aprendizagem e ensino” (São Paulo, 2012:13). Ao propor um 

ensino alicerçado no currículo é fundamental que se promova o desafio de 

vincular os conhecimentos de cada disciplina às competências e habilidades 

dos alunos. E essas competências e habilidades serão concretizadas 

mediante a linguagem que é constitutiva do ser humano, pela qual ele 

manifesta sua visão de mundo. Visão esta que será demonstrada não pela 

competência linguística abstrata, mas “pelas condições de produção e de 

interpretação dos enunciados determinados pelos contextos de uso da língua” 

(São Paulo, 2012:16). Nesse universo em que se valoriza a cultura, a 

produção de enunciados por meio das diversas linguagens, o papel da leitura 

e escrita é imprescindível e não compete apenas ao professor de língua 

portuguesa desenvolvê-la, mas todas as disciplinas devem ter o compromisso 

de explicitar a competência leitora e escritora. Ainda nos princípios do 

currículo, há um enfoque na aprendizagem, como constitutivo não apenas do 

aluno, mas também do professor, ou seja, o professor se configura como 
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profissional da aprendizagem e educa o aluno nas dimensões mais nobres 

(agir e pensar), “educar para a vida”. Essas competências do aprender neste 

documento estadual foram baseadas no referencial teórico do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM, 1998). O último princípio do currículo se 

refere à articulação com o mundo do trabalho norteado pela LDBEN9, pelas 

normas das DCN10 e pelos PCN11 do Ensino Médio.  

Esse princípio do Currículo articulação com o mundo do trabalho por 

ser tão abrangente mediante ao embasamento dessas leis, apresenta os 

seguintes tópicos: compreensão dos significados das ciências, das letras e 

das artes; a relação entre teoria e prática em cada disciplina do Currículo; as 

relações entre educação e tecnologia; a prioridade para o contexto do 

trabalho; o contexto do trabalho no Ensino Médio. Ao enfatizar que a 

educação se relaciona com a cultura, entende-se o envolvimento das 

ciências, das letras e das artes como uma forma de inserir as áreas do 

conhecimento à cultura. Assim, o ensino tem como foco a prática, em que a 

teoria deve ser contextualizada em situações de transposição didática, ou 

seja, reproduzir uma situação real num contexto de ensino para que o aluno 

adquira os conhecimentos teóricos de uma maneira prática. Ao considerar 

essa prática no ensino, é imprescindível conceber a tecnologia aliada à 

educação, e essa condição tecnológica é elencada pela LDBEN em que cada 

disciplina deve considerar “o domínio dos princípios científicos e tecnológicos 

que presidem a produção moderna” (São Paulo, 2012:23). Ainda conforme a 

LDBEN, a referência ao trabalho é o elo que vincula a educação básica à 

realidade, como prática social fundamental para o desenvolvimento dos 

conteúdos disciplinares alicerçados no contexto real. Essa preocupação em 

relacionar o ensino com a prática é baseado na DCN para o Ensino Médio ao 

apontar que as escolas e sistemas de ensino tenham ênfases curriculares 

diferentes com autonomia para direcionar disciplinas específicas 

concernentes às áreas das ciências humanas, exatas e naturais a fim de 

possibilitar um projeto pedagógico integrado com cursos de educação 

profissional. Nesse sentido, se encerra a parte do documento oficial que 

                                                           
9
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

10
 Diretrizes Curriculares Nacionais   

11
 Parâmetros Curriculares Nacionais  



46 
 

explicita a importância da construção de um currículo para direcionar o 

processo ensino e aprendizagem no âmbito educacional. 

A seção que segue Princípios para um currículo comprometido com 

seu tempo explicita a área que envolve as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira Moderna (LEM), Educação Física e Arte, intitulado de A 

concepção do ensino na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

Essa área baseada nos PCNs(2006) enfatiza a importância da linguagem nas 

disciplinas a serem ensinadas a fim de possibilitar a interação com a 

sociedade e possibilitar ao aluno um bom desempenho como cidadão, visto 

que, “ utilizar-se da linguagem é saber colocar-se como agente do processo 

de produção/ recepção” (São Paulo, 2012:27). Nessa concepção de ensino 

embasado na linguagem é fundamental possibilitar o estudo do eixo poético, 

estético e crítico. A Literatura, a Arte e a Educação Física devem possibilitar a 

cultura como forma de favorecer o sujeito vivenciar diferentes realidades 

culturais sem dissociar os aspectos do movimento, corpo e intencionalidade, 

pois o aluno deve “vivenciar [...] os benefícios advindos da cultura de 

movimento e deles desfrutar, mas também perceber e compreender os 

sentidos e significados das suas diversas manifestações na sociedade 

contemporânea” (São Paulo, 2012: 28). É importante considerar que o aluno 

apreende os aspectos culturais se o ensino estiver contextualizado e isso 

pode ocorrer nas instâncias: sincrônica (num mesmo tempo), ou seja, o 

objeto cultural a ser estudado é analisado à época que a sociedade o gerou; 

diacrônica (o objeto estudado é considerado no eixo do tempo, ao longo do 

tempo); interativa (possibilita analisar o objeto cultural com o universo do 

aluno). Dois conceitos que devem ser considerados mediante à 

contextualização são a intertextualidade e interdisciplinaridade, ao possibilitar 

que o objeto cultural se relaciona entre si e entre as diversas disciplinas por 

meio da linguagem.  

Na sequência das considerações pertinentes à área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, o documento do Estado de São Paulo apresenta 

Currículo de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental (cicloII) e Ensino 

Médio – no qual aborda de forma pontual os conceitos e conteúdos que 

devem ser abordados no processo ensino e aprendizagem da rede estadual 

de ensino. 
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A primeira seção se intitula, O ensino de Língua Portuguesa: breve 

histórico, em que mostra o ensino de língua materna até meados do século 

XVIII limitado à alfabetização. Com a Reforma de Marquês de Pombal, em 

1759, a disciplina de língua portuguesa torna-se obrigatória, tanto no Brasil 

como em Portugal, sendo ensinado até o fim do século XIX, a retórica e a 

poética. Mesmo na década de 1950 e 1960, ainda se privilegiava o ensino da 

gramática, e com uma mudança de nome, ou seja, o ensino de gramática 

passa a ser o ensino de Português. Entretanto, essa mudança ocorreu 

apenas na parte burocrática, já que o ensino ainda se centralizava nos 

recursos gramaticais. A transformação ocorreu mesmo por volta de 1970, em 

que os estudos da Linguística adentraram o universo da língua materna e 

direcionaram esse estudo para os diversos campos da linguagem, apontados 

no documento do Estado de São Paulo: 

 

Vemos surgir a preocupação com o ensino de língua 
organizado a partir de duas vias inseparáveis: como objeto e 
como meio para o conhecimento. Ou seja, deveria ser 
apresentada como matéria a ser analisada, minuciosamente, 
ao mesmo tempo em que proporcionaria ao sujeito a 
construção e compreensão do mundo. E, por isso mesmo, já 
não poderia ser pensada de modo fragmentado, como mera 
decodificação dos conteúdos e reprodução de ideias, 
desconsiderando as experiências de vida de seus 
interlocutores, não levando em conta seus conhecimentos 
prévios e a legitimidade de seu saber, descontextualizando o 
ensino no exercício mecânico e repetitivo, desvirtuando a 
gramática ao valorizar regras específicas em detrimento de 
muitas outras existentes. (São Paulo, 2012:31). 
 
 

 Assim, o documento do Estado de São Paulo ressalta a importância de 

um ensino contextualizado, conceitos baseados nas propostas estaduais de 

1986 a 1993 e que originaram os PCNs do Ensino Fundamental de 1997, e os 

PCNs do Ensino Médio de 1998, vigente até os dias atuais.  

 Após essa parte histórica do ensino da língua materna, o documento cita 

os Fundamentos para o ensino de Língua Portuguesa que devem se centrar-

se: 

a) No conjunto de regras que nos leva a produzir frases para, a partir daí, 

chegarmos aos enunciados concretos; 
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b) Nos enunciados que circulam efetivamente no cotidiano e seguem 

regras específicas que permitem a comunicação. 

      Nesse sentido, ensinar a língua materna consiste agregar o ensino das 

regras gramaticais em contextos de comunicação, visto que, deve ser 

considerado o aspecto social da linguagem para poder ensinar e aprender 

mediante os diversos textos nas situações de interação. Essa diversidade 

textual está inseria no Letramento12, a medida que são muitos os textos que 

circulam socialmente e devem fazer parte do processo ensino-aprendizagem. 

Ao considerar uma série de textos que circulam no cotidiano, se faz necessário 

considerar os gêneros, visto que, “cada esfera de utilização da língua constrói 

seus modelos relativamente estáveis orientados pelo conteúdo temático, pelo 

estilo e construção composicional. É o que denominamos gêneros textuais” 

(São Paulo, 2012: 32). 

Nessa vertente de gêneros, o documento apresenta os seguintes tópicos 

relacionados ao texto: Tipo, Gênero, Texto, Enunciação e Discurso em que são 

abordados de forma pontual esses aspectos e que serão explicitados na 

análise de dados.  

Na sequência dos itens discriminados acima, se inicia de forma específica o 

ensino de língua materna, cujo título é: Língua Portuguesa para o Ensino 

Fundamental (CicloII) e o Ensino Médio.  

Há uma apresentação dos eixos a serem estudados nesses ciclos, que são: 

tipologias textuais, gêneros textuais, texto e discurso, texto e história. Na 

sequência desses itens, são explicitados Sobre a organização dos conteúdos 

para o Ensino Médio, Sobre a metodologia de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos básicos, Sobre os subsídios para a implantação do Currículo 

proposto, Sobre a organização das grades curriculares (série/ano por 

bimestre): conteúdos associados a habilidades. Dessa forma se encerra esse 

as orientações da disciplina de língua portuguesa, em que se pontua os 

conteúdos, metodologia para o ensino fundamental e médio e os subsídios 

para que os conteúdos e metodologias sejam aplicados. 

 

  

                                                           
12

 Resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um 
grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita. (Soares, 2006:18). 
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2.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados desta pesquisa são as atividades propostas nas 

situações de aprendizagem 1, no caderno do professor e no caderno do aluno, 

volume 1 (ano 2014-2017), do 8ºAno (7ªsérie) do ensino fundamental do ciclo 

II. 

Essa situação de aprendizagem no caderno do professor se inicia com 

Tempo Previsto: 6 a 8 aulas; conteúdos e habilidades em que são explicitados 

os conteúdos que devem ser trabalhados nas aulas, gênero textual, conceitos 

gramaticais e em qual tema serão desenvolvidos; Competências e habilidades 

que se vinculam aos conteúdos e habilidades, entretanto, nesse item de 

competências e habilidades o foco é o desenvolvimento de atividades práticas; 

Estratégias que são a relação a ser construída entre professor e aluno para a 

construção do conhecimento; Recursos que são os materiais a serem utilizados 

nas aulas dessa situação de aprendizagem; Avaliação como forma do 

professor e aluno analisar se ocorreu uma apropriação dos conteúdos e temas 

propostos. 

No caderno do aluno esses conceitos discriminados não são apresentados, 

pois são conceitos pertinentes à prática didática do professor. No caderno do 

aluno apresenta a situação de aprendizagem com os exercícios a serem 

desenvolvidos pelos alunos, cujos anexos se encontram ao final dessa 

dissertação mediante a análise dos dados dessa coleta. 
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3. Análise e Discussão de Dados 
 
3.1 Documentos Orientadores do Estado de São Paulo 

  

 Os documentos a serem analisados são: O Currículo do Estado de São 

Paulo, o Caderno do Professor e o Caderno do Aluno discriminados s seguir. 

 

    3.1.1 O Currículo do Estado de São Paulo – Linguagens, Códigos e 

Suas Tecnologias Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio 

Neste capítulo, faço a análise primeiramente, do Currículo do Estado 

de São Paulo – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Ensino 

Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio.  Logo na apresentação do Currículo, 

vemos a seguinte citação, São Paulo(2012:9) 

 

Este documento apresenta os princípios orientadores do 
currículo para uma escola capaz de promover as competências 
indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais 
e profissionais do mundo contemporâneo. Contempla algumas 
das principais características da sociedade do conhecimento e 
das pressões que a contemporaneidade exerce sobre os 
jovens cidadãos, propondo princípios orientadores para a 
prática educativa, a fim de que as escolas possam preparar 
seus alunos para esse novo tempo. Ao priorizar a competência 
de leitura e escrita,o Currículo define a escola como espaço de 
cultura e articulação de competências e de conteúdos 
disciplinares.  
 

Conforme vemos na apresentação do Currículo – Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias há um reconhecimento de que os alunos têm que enfrentar 

desafios sociais, culturais e profissionais, ou seja, a escola tem que oferecer 

aos jovens um ensino, no intuito, de prepará-los para agir principalmente nas 

atividades de leitura e escrita a fim de que tenham acesso aos espaços de 

cultura e assim participar do mundo do trabalho, exercer sua cidadania. 

Portanto, a linguagem é considerada, nesse documento, como uma forma de 

agir no mundo que capacita o aluno a exercer sua cidadania e conviver em 

sociedade. 

 Como vemos, o documento do Estado de São Paulo tem uma grande 

preocupação com a questão da democratização da educação, a fim de 
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minimizar a exclusão. Isso pode ser visto, no excerto a seguir, São Paulo 

(2012:10), 

 

No Brasil, essa tendência à exclusão caminha paralelamente à 
democratização do acesso a níveis educacionais além do 
ensino obrigatório. Com mais pessoas estudando, além de um 
diploma de nível superior, as características cognitivas e 
afetivas são cada vez mais valorizadas, como as capacidades 
de resolver problemas, trabalhar em grupo, continuar 
aprendendo e agir de modo cooperativo, pertinentes em 
situações complexas.  

  

 
 Assim, é importante considerar a diretriz do documento ao dizer 

explicitamente que a educação pode minimizar a exclusão de grande parcela 

da população, pois, uma vez que as pessoas participam das práticas escolares 

e tenham uma formação adequada poderão se sentir valorizadas, participar do 

mundo do trabalho, trabalhar em grupo de modo cooperativo a fim de 

solucionar problemas. Mais uma vez, vemos que a linguagem aqui é vista 

como uma forma de participação do aluno, numa perspectiva enunciativa da 

língua, como bem aponta Bakhtin, ao elucidar que o locutor se serve de sua 

língua para suas necessidades enunciativas concretas. Ao apontar que a 

democratização do ensino é uma das formas das pessoas aprenderem a agir 

nas situações complexas, o documento é concernente com a visão 

bakhtinhiana ao direcionar que o processo ensino-aprendizagem é fundamental 

para o convívio em sociedade mediante a participação do ser humano nas 

questões sociais, como apresenta o trecho do documento do Estado de São 

Paulo, São Paulo (2012: 10) 

 

Em um mundo no qual o conhecimento é usado de forma 
intensiva, o diferencial está na qualidade da educação 
recebida. A qualidade do convívio, assim como dos 
conhecimentos e das competências constituídas na vida 
escolar, será determinante para a participação do indivíduo em 
seu próprio grupo social e para que ele se torne parte em 
processos de crítica e renovação. 
 

 
 Nesse sentido, a qualidade da educação está diretamente relacionada à 

aquisição dos conhecimentos e competências adquiridas no contexto escolar 

com o foco no convívio social desses alunos, num processo de renovação. 

Assim, a linguagem pode ser considerada como algo variável e flexível (Bakhtin 
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1929/2006) para ocorrer assim, a renovação, a crítica e a participação do aluno 

na sociedade.  

 O documento acrescenta ainda que as situações da prática social 

permitem o desenvolvimento das competências e habilidades do aluno, rumo à 

construção do conhecimento. Essa concepção é delimitada no Currículo do 

Estado de São Paulo, no excerto abaixo, São Paulo (2012:14), 

 

Tais competências e habilidades podem ser consideradas em 
uma perspectiva geral, isto é, no que têm de comum com as 
disciplinas e tarefas escolares ou no que têm de específico. 
Competências, nesse sentido, caracterizam modos de ser, de 
racionar e de interagir, que podem ser depreendidos das ações 
e das tomadas de decisão em contextos de problemas, de 
tarefas ou de atividades. Graças a elas, podemos inferir, hoje, 
se a escola como instituição está cumprindo devidamente o 
papel que se espera dela.  

 
 

 Ao delimitar o papel da escola como um lugar que deve propiciar ao 

aluno o desenvolvimento das competências por meio da interação em 

contextos vivenciados por esses alunos, pressupõe considerar a forma 

linguística que figura num dado contexto, que a torna um signo adequado às 

condições de uma situação concreta dada, como afirma Bakhtin/Volochínov 

(1929/2006). 

 Essa forma linguística viabilizada no processo de interação contribui 

para o desenvolvimento da autonomia do aluno, tão importante para o convívio 

em sociedade. Assim, aponta o excerto abaixo do documento do Estado de 

São Paulo, São Paulo (2012:11),  

 

Ganha também importância a ampliação e a significação do 
tempo de permanência na escola, tornando-a um lugar 
privilegiado para o desenvolvimento do pensamento autônomo, 
tão necessário ao exercício de uma cidadania responsável, 
especialmente quando se assiste aos fenômenos da 
precocidade da adolescência e do acesso cada vez mais tardio 

ao mercado de trabalho. 
 
 

 Dessa forma, a escola é o lugar profícuo para que o aluno se desenvolva 

de forma autônoma, ou seja, ele constitui seu pensamento de forma 

independente ao adentrar no contexto social, nas situações práticas da vida. 

Portanto, esse conceito se estreita com a visão de Bakhtin que confere ao 
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sistema de normas sociais uma posição análoga, em que essas normas se 

relacionam à consciência subjetiva desses indivíduos que participam na 

coletividade.  

 Essa participação na coletividade, nas diversas situações sociais 

ressalta o caráter na construção de uma escola que privilegia a identidade, 

autonomia e liberdade da cidadania como indica o Currículo do Estado de São 

Paulo, São Paulo (2012:11), 

 

A educação tem de estar a serviço desse desenvolvimento, 
que coincide com a construção da identidade, da autonomia e 
da liberdade. Não há liberdade sem referências que só podem 
ser garantidos se houver um acesso amplo ao conhecimento, 
assegurado por uma educação geral, articuladora e que 

transite entre o local e o global.  
 
 

 De acordo com o documento oficial, a educação deve possibilitar às 

escolhas na vida que se vive mediante o conhecimento, e isso só é possível se 

esse conhecimento estiver articulado aos acontecimentos locais, àqueles que 

ocorrem na escola, por meio da experiência, aliados aos acontecimentos 

externos, que remete a algo situado fora de si mesmo, ou seja, numa 

concepção do signo ideológico (Bakhtin/Volochínov 1929/2006). É importante 

ressaltar que as pesquisas bakhtinianas da filosofia da linguagem baseadas na 

criação marxista ideológica apontam que os estudos sobre o conhecimento 

científico, a literatura, a religião, a moral estão estreitamente ligadas aos 

problemas dessa filosofia da linguagem, no sentido de serem instrumentos de 

produção e de consumo, mas que refletem e refratam uma realidade exterior, 

no sentido de signo ideológico. Nessa mesma direção segue o documento do 

Estado de São Paulo, ao conceber que o processo ensino-aprendizagem deve 

ser constituído da complexidade cultural em suas diversas linguagens, a fim de 

que possa abranger a enorme gama da construção de conhecimento, 

considerando o sentido da escola, da educação. Vejamos, essa concepção 

nesse excerto do documento do Estado de São Paulo, São Paulo (2102:12), 

 

Outros elementos relevantes que devem orientar o conteúdo e 
o sentido da escola são a complexidade da vida cultural em 
suas dimensões sociais, econômicas e políticas; a presença 
maciça de produtos científicos e tecnológicos; e a 
multiplicidade de linguagens e códigos no cotidiano. Apropriar-
se desses conhecimentos pode ser fator de ampliação das 
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liberdades, ao passo que sua não apropriação pode significar 
mais um fator de exclusão.  

 
 
 É notável que o documento oficial considere os fatores externos como 

um eixo norteador dos conteúdos a serem ensinados, num sentido mais 

estreito ao signo ideológico, o de considerar aspectos externos como 

preponderante para o exercício da liberdade, a fim de incluir o processo ensino-

aprendizagem como uma situação que faz parte da vida do aluno, no intuito, de 

ser uma inclusão na construção da cidadania do indivíduo. Ao incluir as 

diversas situações externas no documento oficial, se pontua que são essas 

situações que possibilitam a materialidade do currículo, ou seja, são as 

inúmeras circunstâncias externas que contribuem para a constituição do 

currículo, como podemos observar neste excerto, São Paulo (2012:13), 

 

Currículo é a expressão do que existe na cultura científica, 
artística e humanista transposto para uma situação de 
aprendizagem e ensino. Precisamos entender que as 
atividades extraclasse não são “extracurriculares” quando se 
deseja articular cultura e conhecimento. Nesse sentido, todas 
as atividades da escola são curriculares; caso contrário, não 
são justificáveis no contexto escolar. Se não rompermos essa 
dissociação entre cultura e conhecimento não conectaremos o 
currículo à vida – e seguiremos alojando na escola uma 
miríade de atividades “culturais” que mais dispersam e 
confundem do que promovem aprendizagens curriculares 
relevantes para os alunos.  
 

  
 Mais uma vez, a linguagem é considerada no aspecto social, pois ao 

considerar que a situação de aprendizagem pontua a cultura científica, artística 

e humanista como fator determinante do currículo, é notório que esse 

documento está alicerçado em questões linguísticas como fenômeno social.  

 De maneira semelhante, o fenômeno social no documento do Estado de 

São Paulo é claramente marcado pelas relações que a escola deve possibilitar 

entre o que se ensina nos intramuros escolares com os acontecimentos 

externos vivenciados pelos alunos, como se constata, São Paulo (2012:14), 

 

Um currículo que promove competências tem o compromisso 
de articular as disciplinas e as atividades escolares com aquilo 
que se espera que os alunos aprendam ao longo dos anos. 
Logo, a atuação do professor, os conteúdos, as metodologias 
disciplinares e a aprendizagem requerida dos alunos são 
aspectos indissociáveis, que compõem um sistema ou rede 
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cujas partes têm características e funções específicas que se 
complementam para formar um todo, sempre maior do que 
elas. Maior porque o currículo se compromete em formar 
crianças e jovens para que se tornem adultos preparados para 
exercer suas responsabilidades (trabalho, família, autonomia 
etc.) e para atuar em uma sociedade que depende deles.  

 
 
 As questões sociais no documento citado são concernentes na formação 

da responsabilidade que o aluno deve assumir, no seu trabalho, nas questões 

familiares, enfim nas práticas sociais. Para que o aluno desenvolva essas 

competências, o currículo deve possibilitar um encadeamento de situações, 

que envolvem professor, conteúdo, metodologia como fatores intrínsecos na 

constituição da cidadania do aluno.  

 Essas situações, alicerçadas no contexto, que relacionam à vida que se 

vive com o ser humano, configuram elementos constitutivos de linguagem. A 

definição de linguagem é apresentada no documento oficial como fundamental 

para a formação do ser humano, São Paulo (2012:16), 

 

A linguagem é constitutiva do ser humano. Pode-se definir 
linguagens como sistemas simbólicos, instrumentos de 
conhecimento e de construção de mundo, formas de 
classificação arbitrárias e socialmente determinadas. Esses 
sistemas são, ao mesmo tempo, estruturados e estruturantes, 
uma vez que geram e são gerados no constante conflito entre 
os protagonistas sociais pela manutenção ou transformação de 
uma visão de mundo: o poder simbólico do fazer ver e fazer 
crer, do pensar, do sentir e do agir em determinado sentido.   
 

 
 Nesse sentido, a linguagem apresenta um caráter ideológico, já que 

mesmo sendo estruturante e arbitrária, é também, geradora de conflito, com 

poder de transformação que incide como fenômeno social proveniente de 

sentido, na acepção do signo ideológico proposto pelo viés bakhtiniano.  

 Para que haja produção de sentido, a linguagem não pode ser abstrata, 

pois deve conter um caráter ideológico, constitutivo de flexibilidade e 

dinamicidade, proferidas por enunciados, conforme orienta o documento 

estadual, São Paulo (2012:16), 

 

 As relações linguísticas, longe de ser uniformes, marcam o 
poder simbólico acumulado por seus protagonistas. Não há 
uma competência linguística abstrata, mas, sim, limitada pelas 
condições de produção e interpretação dos enunciados 
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determinados pelos contextos de uso da língua. Esta utiliza um 
código com função ao mesmo tempo comunicativa e legislativa.  
 

 
 A questão fundamental expressa no documento relacionado à língua 

está na sua função comunicativa, veiculados por meio de enunciados 

determinados pelos contextos. Entender a língua dessa maneira permite 

vinculá-la aos conceitos bakhtinianos, que também considera “ todo trabalho 

de investigação de um material linguístico concreto  - seja de história da 

língua, de gramática normativa [...] opera inevitavelmente com enunciados 

concretos (escritos e orais)” [Bakhtin, 1979/2006:264]. Assim, a língua se 

realiza em situações reais, e assumem uma postura dinâmica, flexível e 

ideológica na medida em que é pronunciada por seus protagonistas.  

Para que o processo ensino-aprendizagem transcorra na dimensão 

comunicativa considerando os enunciados concretos advindos de situações 

reais, é fundamental considerar a diversidade de textos que circulam na 

sociedade em suas condições históricas e culturais. Assim, o Currículo do 

Estado de São Paulo define o que é o texto e sua importância como 

embasamento comunicativo, São Paulo (2012:18), 

 

O texto é o foco principal do processo de ensino-
aprendizagem. Considera-se texto qualquer sequência falada 
ou escrita que constitua um todo unificado e coerente dentro de 
uma determinada situação discursiva. Assim, o que define um 
texto não é a extensão dessa sequência, mas o fato de ela 
configurar-se como uma unidade de sentido associada a uma 
situação de comunicação. Nessa perspectiva, o texto só existe 
como tal quando atualizado em uma situação que envolve, 
necessariamente, quem o produz e quem o interpreta.  

 
 

 É interessante a definição de texto nesse documento, visto que, há 

uma relação intrínseca com a questão enunciativa pontuada nos estudos de 

Bakhtin. Para este teórico, os gêneros discursivos são os tipos relativamente 

estáveis do discurso, ao passo, que nesse documento a consideração de texto 

está articulada à sequência de fala ou escrita, ou seja, a enunciados orais ou 

escritos. Portanto, o processo ensino-aprendizagem ao considerar o texto 

como situações de fala e escrita que devem determinar o foco das situações 

didáticas em sala de aula, pressupõe que devem ser trabalhados os gêneros 

discursivos no contexto educacional.  
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 Acrescenta-se ainda que o documento do Estado de São Paulo aponta 

para a relação entre o texto e o gênero, São Paulo (2012:17),  

 

A diversidade de textos concorre para o reconhecimento dos 
gêneros como expressões históricas e culturais diversificadas, 
que vão se modificando ao longo do tempo. Hoje, mais do que 
nunca, as transformações tecnológicas podem atropelar o 
trabalho de uma escola que se cristaliza em “modelos” 
estanques. Nesse sentido, os gêneros devem receber o 
enfoque específico de cada disciplina e, ao mesmo tempo, 
precisam ser trabalhados de modo interdisciplinar. 
 

 
 São os estudos bakhtinianos que apontam os gêneros numa vertente 

enunciativa, situado num contexto comunicativo. Nessa mesma diretriz, o 

documento do Estado de São Paulo recorre aos gêneros, no intuito, de 

possibilitar um processo ensino-aprendizagem estabelecido na dimensão 

comunicativa. Convém ressaltar, que os gêneros devem ser trabalhados de 

forma interdisciplinar, ou seja, todas as disciplinas do currículo devem se 

basear nos gêneros como suporte didático nas situações de aprendizagem.  

 Outro fator importante posto na apresentação do documento do Estado 

de São Paulo se refere à competência leitora e escritora. Não compete apenas 

à disciplina de língua materna propiciar o desenvolvimento da leitura e escrita, 

e sim, todas as disciplinas são responsáveis pela construção do conhecimento 

pautado no bom desempenho em ler e escrever os diversos textos que 

circulam na sociedade. Assim, vemos no documento estadual a seguinte 

orientação, São Paulo (2012:17-18), 

 

 Em uma cultura letrada como a nossa, a competência de ler e 
escrever é parte integrante da vida das pessoas e está 
intimamente associada ao exercício da cidadania. As práticas 
de leitura e escrita, segundo as pesquisas que vêm sendo 
realizadas na área, têm impacto sobre o desenvolvimento 
cognitivo do indivíduo. Essas práticas possibilitam o 
desenvolvimento da consciência do mundo vivido ( ler é 
registrar o mundo pela palavra, afirma Paulo Freire), 
propiciando aos sujeitos sociais a autonomia na aprendizagem 
e a contínua transformação, inclusive das relações pessoais e 
sociais. Nesse sentido, os atos de leitura e de produção de 
textos ultrapassam os limites da escola, especialmente os da 
aprendizagem em língua materna, configurando-se como pré-
requisitos para todas as disciplinas escolares. A leitura e a 
produção de textos são atividades permanentes na escola, no 
trabalho, nas relações interpessoais e na vida. Por isso 
mesmo, o Currículo proposto tem por eixo a competência geral 
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de ler e produzir textos, ou seja, o conjunto de competências e 
de reflexão crítica intrinsecamente associado ao trato com o 
texto escrito. 

 
 

 Mais uma vez, há uma preocupação em possibilitar o ensino para o 

exercício da cidadania, situação esta, que ocorrerá mediante ao 

desenvolvimento cognitivo do aluno pela vertente das competências da leitura 

e escrita. Eis a justificativa para que todas as disciplinas assumam uma postura 

de conduzir suas atividades na perspectiva leitora e escritora. Essa perspectiva 

afirma o contexto comunicativo em que a educação regulamenta seus 

documentos, a fim de possibilitar o aprimoramento crítico e construtivo por 

parte do aluno. 

 Outra característica interessante que pontua o documento oficial do 

Estado de São Paulo se refere no posicionamento crítico que o aluno deve ter 

perante as diversas situações práticas que ocorrem na vida que se vive, como 

aponta o excerto, São Paulo (2012:19), 

 

O debate e o diálogo, as perguntas que desmontam as frases 
feitas, a pesquisa, entre outras, seriam formas de auxiliar o 
aluno a construir um ponto de vista articulado sobre o texto. 
Nesse caso, o aluno deixaria de ser mero espectador ou 
reprodutor de saberes discutíveis para se apropriar do 
discurso, verificando a coerência de sua posição em face do 
grupo com quem partilha interesses. Dessa forma, além de se 
apropriar do discurso do outro, ele tem a possibilidade de 
divulgar suas ideias com objetividade e fluência perante outras 
ideias. Isso pressupõe a formação crítica, diante da própria 
produção, e a necessidade pessoal de partilhar propósitos 
previstos em cada ato interlocutivo.  
 

 
 O posicionamento que o aluno deve assumir no contexto escolar é bem 

delimitado no trecho citado, pois cabe ao jovem apropriar-se do saber não 

apenas como um sujeito passivo perante o conhecimento, mas numa 

participação ativa, de forma a expor suas ideias e opiniões frente ao 

pensamento do outro, sustentando seu posicionamento. Essa participação 

ativa na cadeia discursiva é alusiva à réplica ativa em que o aluno ao ouvir o 

discurso deve ocupar uma ativa posição responsiva, pois ele deve concordar 

ou discordar desse discurso de outrem, assumir uma postura participativa na 

enunciação, ou seja, desenvolver a réplica ativa (Bakhtin 1979/2006).  
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 É importante ressaltar que a réplica ativa é responsável pela 

participação do aluno como cidadão, pois na sala de aula ele deve praticar 

esse exercício de se manifestar de forma ativa e crítica nas diversas situações 

escolares, no intuito de se preparar para exercitar essa ativa posição 

responsiva por toda a sua vida. Assim, pode-se compreender a importância das 

diversas linguagens alicerçadas na cultura que envolve todas as disciplinas de 

forma interdisciplinar considerando as situações exteriores à escola, ou seja, a 

vivência de mundo dos alunos. A partir dessas diversas linguagens imbricadas 

na cultura que devem contemplar as práticas didáticas de forma a possibilitar a 

construção do conhecimento de forma crítica e reflexiva é que contribuirá para 

o desenvolvimento do aluno como cidadão. Nesse sentido, o documento do 

Estado de São Paulo direciona que os elementos constitutivos da cultura que 

abrange todas as áreas do conhecimento devem contribuir para a construção 

das competências dos alunos a fim de que possam desenvolver sua ativa 

posição responsiva. Essa determinação é marcada no seguinte trecho do 

documento, São Paulo (2012:22), 

 

Compreender o significado é reconhecer, apreender e partilhar 
a cultura que envolve as áreas de conhecimento, um conjunto 
de conceitos, posturas, condutas, valores, enfoques, estilos de 
trabalho e modos de fazer que caracterizam as várias ciências 
– naturais, exatas, sociais e humanas - , as artes-visuais, 
musicais do movimento e outras -, a matemática, as línguas e 
outras áreas de expressão não verbal.Ao dispor sobre esse 
objetivo de compreensão do sentido, a LDBEN13 está indicando 
que não se trata de formar especialistas nem profissionais. 
Especialistas e profissionais devem, além de compreender o 
sentido, dominar a estrutura conceitual e o estatuto 
epistemológico de suas especialidades – não é esse o caso 
dos alunos da educação básica. Como estão na escola, 
preparando-se para assumir plenamente sua cidadania, todos 
devem passar pela alfabetização científica, humanista, 
linguística, artística e técnica para que sua cidadania, além de 
ser um direito, tenha qualidade. O aluno precisa constituir as 
competências para reconhecer, identificar e ter visão crítica 
daquilo que é próprio de uma área do conhecimento e, a partir 
desse conhecimento, avaliar a importância dessa área ou 

disciplina em sua vida e em seu trabalho.  
 

  
 A orientação documental é clara ao pontuar a importância da 

diversidade da linguagem em constituir o currículo, pois são essas linguagens 

                                                           
13

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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presentes nas ciências naturais, exatas, sociais e humanas as responsáveis 

pela apreensão das situações discursivas que ocorrem na sociedade. 

Conforme a diretriz desse documento, essa apreensão das diversas linguagens 

não significa que o aluno deve ser um exímio conhecedor das estruturas 

conceituais e epistemológicas das áreas do conhecimento, mas a aquisição 

dos conteúdos escolares deve passar pela alfabetização científica, humanista, 

linguística, artística e técnica, a fim de se constituir como cidadão no exercício 

de sua cidadania.  

 Mais uma vez, o documento confere a importância do posicionamento 

crítico e reflexivo do aluno perante o conhecimento por meio das disciplinas 

que contribuirão para essa postura crítica nas diversas situações da vida. As 

áreas (científica, humanista, linguística, artística e técnica) devem contemplar 

as disciplinas do currículo conforme menciona o documento. Nesse mesmo 

sentido, Bakhtin/Volochínov aponta que os sistemas ideológicos também são 

constitutivos dessas áreas (social, ciência, arte e religião), no intuito, de 

agregar às situações do cotidiano a forte ingerência ideológica. 

 É notório considerar que as diversas linguagens abrangem todas as 

áreas do conhecimento e devem ser aplicadas no contexto escolar, pois o 

aluno se apropria do constructo da ideologia nos intramuros escolares e, 

consequentemente, depois na vida que se vive.  

 O contexto que se vive é preponderante no contexto educacional, pois 

é uma forma de considerar situações reais e práticas aliadas à aquisição do 

conhecimento que ocorre por meio da teoria. Esse trecho é pontuado no 

Currículo do Estado de São Paulo, no seguinte trecho, São Paulo (2012:23) 

 

A relação entre teoria e prática não envolve necessariamente 
algo observável ou manipulável, como um experimento de 
laboratório ou a construção de um objeto. Tal relação pode 
acontecer ao se compreender como a teoria se aplica em 
contextos reais ou simulados. Uma possibilidade de 
transposição didática é reproduzir a indagação de origem,a 
questão ou necessidade que levou à construção de um 
conhecimento – que já está dado e precisa ser apropriado e 
aplicado, não obrigatoriamente ser “descoberto” de novo.  

 
  
 Nesse sentido, o documento mostra como deve ocorrer à relação entre 

a teoria e a prática, como forma de agregar os contextos, as situações externas 

a uma situação em sala de aula, ou seja, aproximar os conteúdos a serem 
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ensinados (teoria) à vivência do aluno (prática) rumo à construção de um 

processo ensino-aprendizagem que tenha sentido para o jovem.  

 Após a análise da Apresentação do Currículo do Estado de São Paulo, 

passamos agora para a análise da seguinte seção desse documento, que se 

intitula por “A concepção do ensino na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias”. 

 

3.1.2 A concepção do ensino na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias 

 

 Essa seção se inicia com a delimitação das disciplinas concernentes à 

área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, assim como, o documento 

que embasa essa área e a definição do que é linguagem, como pode ser 

observada, São Paulo (2012:27), 

 

A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, no Ensino 
Fundamental (CicloII) e no Médio, constitui-se de um conjunto 
de disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna 
(LEM), Educação Física e Arte. Segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCN(2006), a linguagem é a 
capacidade humana de articular significados coletivos em 
sistemas arbitrários de representação, que são compartilhados 
e que variam de acordo com as necessidades e experiências 
da vida em sociedade. A principal razão de qualquer ato de 
linguagem é a produção de sentido.   

 
  
 O documento sinaliza quais as disciplinas pertence à área de 

linguagens. Essas disciplinas são: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 

Educação Física e Arte. Logo na sequência, define qual o conceito de 

linguagem de acordo com o documento nacional (PCNs) que se caracteriza 

como produção de sentido. É importante ressaltar que esse documento 

direciona o caráter principal da linguagem que é produzir sentido, ou seja, mais 

uma vez percebemos a concepção de Bakhtin/Volochínov nos documentos, em 

que a linguagem possui um significado, é ideológico porque é constitutiva de 

sentido. 

 Para que o processo ensino-aprendizagem seja proveniente de 

significado, o documento explicita quais as linguagens que devem estar 
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presentes na escola, conforme orienta o Currículo do Estado de São Paulo, 

São Paulo (2012:27), 

 

Com base nessa perspectiva, na escola, os estudos na área 
desenvolvem o conhecimento linguístico, musical, corporal, 
gestual, das imagens, do espaço e das formas. Assim, propõe-
se uma mudança na maneira como as disciplinas devem ser 
ensinadas, ou seja, o desenvolvimento do conhecimento do 
aluno sobre as linguagens por meio do estudo dos conteúdos, 
historicamente construídos, associados a atividades que lhe 
possibilitem a interação com a sociedade e também o aumento 
do seu poder como cidadão, implicando mais acesso às 
informações e melhor possibilidade de interpretação dessas 

informações nos contextos sociais em que são apresentados.  
 
 

 Deve-se enfatizar que o documento propõe uma mudança no processo 

ensino-aprendizagem que deve ser pautado nas diversas linguagens. Ao 

pontuar essas linguagens (musical, corporal, gestual, imagem, espaço e 

forma), o documento atribui uma forte ligação entre a situação real, nas mais 

variadas possibilidades, e ao ensino em si, por meio das disciplinas. 

Ressaltamos que nessa concepção o documento se fundamenta nos princípios 

da linguagem, como constructo ideológico, numa acepção bakhtiniana, visto 

que, a ideologia considera o exterior, o que se concretiza fora de si mesmo, em 

um processo ideológico que reflete e refrata a situação que ocorre nesse 

exterior.  

 Esse processo ideológico de refletir e refratar a linguagem são 

delimitados no documento oficial, nesse excerto, São Paulo (2012: 27), 

 

Com tal mudança, a experiência escolar transforma-se em uma 
vivência que permite ao aluno compreender e usar as 
diferentes linguagens como meios de organização da 
realidade, nela constituindo significados, em um processo 
centrado nas dimensões comunicativas da expressão, 
informação e argumentação. Esse processo exige que o aluno 
analise, interprete e utilize os recursos expressivos da 
linguagem, relacionando textos com seus contextos, 
confrontando opiniões e pontos de vista e respeitando as 
diferentes manifestações da linguagem utilizada por diversos 
grupos sociais, em suas esferas de socialização. 
 

 
 É claramente marcada a forma como deve ser utilizada a linguagem, 

na constituição de significados, na esfera comunicativa, por meio das diferentes 

linguagens que devem organizar a realidade, relacioná-las com o contexto, no 
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intuito, de permitir que o aluno se posicione nas mais variadas manifestações 

dessa linguagem que são utilizadas por vários grupos sociais.  

 A concepção de linguagem é tão inerente na constituição do ensino-

aprendizagem, que o Currículo do Estado de São Paulo, concebe uma 

abordagem interessante entre linguagem e cultura, como cita nesse trecho, 

São Paulo (2012:28), 

 

O ser humano é um ser de linguagens, as quais são tantos os 
meios de produção da cultura quanto sua parte fundante. Por 
cultura entendemos a urdidura de muitos fios que se interligam 
constantemente e que respondem às diferentes formas com 
que nos relacionamos com as coisas do mundo, com outros 
seres humanos e com os objetos e as práticas materiais da 
vida. Cultura é, assim, uma trama tecida por um longo 
processo acumulativo que reflete conhecimentos originados da 
relação dos indivíduos com as diferentes coisas do mundo.  

 
  

 Portanto, a linguagem constitui o ser humano, e também tece a cultura 

que são as diversas manifestações ocorridas mediante a essa linguagem. A 

relação do ser humano com o mundo reflete na cultura que se revela pela/na 

linguagem. Nesse sentido, ocorre a relação do pensamento com a consciência 

que origina a produção do sentido, pois a consciência se realiza em 

movimentos dialéticos de contradição, do conflito, de negação (para o outro), o 

que resulta na concepção de sujeito, como ser pensante (Rojo, 2010). Assim, a 

linguagem que se manifesta na cultura possibilita a concepção do sujeito pela 

participação do ser humano por meio dos movimentos de contradição, conflito 

e negação, na formação do sujeito como cidadão inserido em sociedade.  

 A cultura que o documento oficial se refere e tem um significado tão 

considerável, está relacionado ao processo ensino-aprendizagem que aposta 

num encadeamento das disciplinas concernentes a área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e 

Língua Estrangeira Moderna). Assim, o documento apresenta que o ensino 

contextualizado é fundamental, como pode ser observado no excerto, São 

Paulo (2012:28-29), 

 

No ensino das disciplinas da área, deve-se levar em conta que 
os alunos se apropriam mais facilmente do conhecimento 
quando contextualizado, ou seja, quando faz sentido dentro de 
um encadeamento de informações, conceitos e atividades. 
Dados, informações, ideias e teorias não podem ser 
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apresentados de maneira estanque, separados de suas 
condições de produção, do tipo de sociedade que são gerados 
e recebidos, de sua relação com os outros conhecimentos.  

  
  
 Nesse trecho, é possível perceber a relevância da contextualização do 

ensino, que deve ser pensado em todas as disciplinas da área, pois o processo 

ensino-aprendizagem deve ser constitutivo de sentido, e para que isso ocorra 

se faz necessária uma ligação das disciplinas de modo a serem ensinadas num 

contexto, considerando as condições de produção. Novamente, é intrínseca a 

orientação documental com os conceitos de Bakhtin/Volochínov (1929/2006), 

visto que, para esses teóricos o centro de gravidade da língua não está na 

maneira como é utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no 

contexto. Assim, a língua/linguagem não deve ser ensinada no aspecto 

estrutural, como regras, de maneira estanque, mas devem ser consideradas na 

situação de produção, na sociedade em que ela é constituída. 

 Para isso, devemos pensar que a contextualização pressupõe analisar 

fatos historicamente integrados, pois contextualizar uma circunstância é 

analisar o percurso histórico da sociedade em que estão presentes esses fatos. 

Para tanto, o documento citou que as teorias não podem ser separadas de 

suas condições de produção e do tipo de sociedade em que são geradas e 

recebidas. Esta concepção documental vai ao encontro da concepção 

bakhtiniana que revela “os gêneros discursivos, são correias de transmissão 

entre a história da sociedade e história da linguagem” (Bakhtin, 

1979/2006:268). Assim, o documento se constitui uma orientação curricular 

com base nos gêneros discursivos em que devem ser considerados os 

constructos da linguagem na história da sociedade.  

 A contextualização no Currículo do Estado de São Paulo é delimitada 

de três formas - sincrônica, diacrônica e interativa - delimitados no trecho, São 

Paulo (2012:29), 

 

A contextualização sincrônica, que ocorre num mesmo tempo, 
analisa o objeto em relação à época e à sociedade que o 
gerou. Quais foram as condições e as razões de sua 
produção? De que maneira ele foi recebido em sua época? 
Como se deu o acesso a esse objeto? Quais as condições 
sociais, econômicas e culturais de sua produção e recepção? 
Como um mesmo objeto foi apropriado por grupos sociais 
diferentes? 
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 Nesse trecho, o documento estabelece o aspecto sincrônico referente à 

contextualização, em que devem ser consideradas as perspectivas do objeto 

no tempo em que ele é produzido, analisado. É uma situação temporal a ser 

analisada na circunstância histórica desse objeto. Ao passo que analisar um 

objeto no aspecto diacrônico é considerá-lo ao longo do tempo, é fazer uma 

análise temporal, como bem aponta o documento oficial, São Paulo (2012:29), 

 

A contextualização diacrônica, que ocorre através do tempo, 
considera o objeto cultural no eixo do tempo. De que maneira 
aquela obra, aquela ideia, aquela teoria se inscrevem na 
história da Cultura, da Arte e das ideias? Como certa obra, por 
exemplo, foi apropriada por outros autores em períodos 
posteriores? De que maneira ela se apropriou de objetos 
culturais de épocas anteriores a ela própria? 

 
 

  E, por fim, o documento menciona a contextualização interativa, em 

que há uma relação do objeto a ser estudado com o contexto específico do 

aluno, em que esse jovem deve estabelecer um diálogo com o objeto a ser 

apreendido na escola, como o mundo vivido por esse aluno, apontado no 

seguinte trecho do Currículo do Estado de São Paulo, São Paulo (2012:29), 

 

 A contextualização interativa, que permite relacionar o objeto 
cultural com o universo específico do aluno. Como ele é visto 
hoje? Que tipo de interesse ele ainda desperta? Quais as 
características desse objeto que fazem com que ele ainda seja 
estudado, apreciado ou valorizado? 

 

 As concepções relatadas no documento possibilitam direcionar o 

processo ensino-aprendizagem numa visão mais ampla, na qual, abrange o 

momento em que se vive, entretanto, sem desconsiderar o seu aspecto 

histórico e relacioná-los com uma acepção mais particular em que o sujeito 

está envolvido.  

 Na vertente bakhtinina, também é possível verificar os conceitos de 

sincronia, diacronia e interação. Para o teórico, a concepção de linguagem 

deve considerar esses conceitos, ainda que na vertente enunciativo-discursiva 

há uma preponderância do conceito diacrônico e interativo. Para o teórico, a 

língua apresenta um aspecto sincrônico, pois ela se constitui num momento 

preciso, num sistema estruturado que obedece às leis linguísticas específicas. 

No entanto, se considerar apenas a sincronia da língua se perderá o caráter 
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ideológico, pois a ideologia da língua é constituída em seu aspecto diacrônico, 

como fenômeno social, num processo de produção coletiva, o que na sincronia 

é marcado pelo processo individual.  

 É importante ressaltar que esses dois processos são importantes e não 

são excludentes, tanto que o documento oficial pontua a contextualização nos 

três momentos (sincronia, diacronia e interação). São processos 

complementares, que devem embasar a concepção da linguagem, em que 

Bakhtin/Volochínov ressalta a importância da diacronia e interação, pois deve-

se considerar o fenômeno social da língua, imprescindível no embasamento da 

linguagem.     

 Em relação à interação, os constructos bakhtinianos concebem a 

fundamental importância ao outro, ou seja, a convivência com as pessoas, as 

palavras que são ditas pelo indivíduo e que devem considerar o interlocutor. 

Assim, ocorre a interação entre os indivíduos, logo são concebidos 

acontecimentos do exterior, situações cotidianas e sociais. Conforme o 

documento, a interação deve relacionar o objeto de estudo com o universo do 

aluno, e esse universo é justamente o exterior, o fenômeno social, no qual o 

jovem está inserido. 

 Portanto, podemos considerar que a Apresentação do Currículo do 

Estado de São Paulo, assim como, a seção Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias suscita que a concepção de linguagem deve caminhar pela 

vertente enunciativo-discursiva sem desconsiderar o aspecto das regras que 

agregam a língua. Assim, o processo ensino-aprendizagem que privilegia a 

construção de uma educação qualitativa convém analisar e pautar nesses 

conceitos enunciativo-discursivos de forma a possibilitar um ensino com 

sentido e significado.  

 Passemos agora, para a análise da seção específica do ensino de língua 

materna, intitulado no documento “Currículo de Língua Portuguesa – Ensino 

Fundametal (CicloII) e Ensino Médio”. 

 

3. 1. 3 O Currículo de Língua Portuguesa – Ensino Fundametal (CicloII) e 

Ensino Médio. 

 

 Essa seção se inicia com um breve histórico do ensino de língua 

portuguesa, cujos fragmentos destacamos, São Paulo (2012:30), 
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Até meados do século XVIII, o ensino de Língua Portuguesa, 
tanto no Brasil como em Portugal, limitava-se à alfabetização. 
Os poucos que prolongavam a sua escolarização passavam 
diretamente à aprendizagem da gramática latina, da retórica e 
da poética. A Reforma feita pelo Marquês de Pombal, em 1759, 
tornou obrigatório, em Portugal e no Brasil, o ensino da Língua 
Portuguesa. Esse ensino passou a seguir a tradição do ensino 
do latim, ou seja, passou a ser visto como ensino de gramática 
do português. Até o final do século XIX, observamos ainda o 
ensino da retórica e da poética. Grão signamática, Retórica e 
Poética eram, pois, as disciplinas nas quais se fazia o ensino 
de Língua Portuguesa até o fim do Império. A disciplina 
Gramática, ainda no século XIX, passou a ser chamada de 
Português. Mudar o nome, no entanto, não significou mudar o 
objetivo: a disciplina Português manteve, até a metade do 
século XIX, a tradição, da Gramática, da Retórica e da Poética. 

 
 

 É interessante a diretriz curricular do Estado de São Paulo propiciar esse 

percurso histórico para que se compreenda a maneira como se instituiu o 

ensino de língua portuguesa e o porquê durante tanto tempo, esse ensino tinha 

como foco o ensino de gramática.  

 

 O Currículo do Estado de São Paulo apresenta uma importante 

retomada histórica dos estudos de língua no Brasil e destaca que o ensino de 

língua deve apontar para dois caminhos, como objeto de ensino e meio para o 

conhecimento. Podemos verificar essa orientação, no excerto abaixo, São 

Paulo (2012:31), 

 

Vemos surgir a preocupação com o ensino de língua 
organizado a partir de duas vias inseparáveis: como objeto e 
como meio para o conhecimento. Ou seja, deveria ser 
apresentada como matéria a ser analisada, minuciosamente, 
ao mesmo tempo em que proporcionaria ao sujeito a 
construção e a compreensão de conhecimentos do mundo. E, 
por isso mesmo, já não poderia ser pensada de modo 
fragmentado, como mera decodificação de conteúdos e 
reprodução de ideias, desconsiderando as experiências de vida 
de seus interlocutores, não levando em conta seus 
conhecimentos prévios e legitimidade de seu saber, 
descontextualizando o ensino no exercício mecânico e 
repetitivo, desvirtuando a gramática ao valorizar regras 
específicas em detrimento de muitas outras existentes.  
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 Ainda no documento estadual há uma menção de outra instância 

nacional na orientação do ensino pautado na linguagem, como percebemos no 

trecho, São Paulo (2012:31), 

 

A partir desse contexto e seguindo conceitos sólidos de 
ciências que estudam a linguagem, explicitados nos PCNs+ da 
área de Linguagens e Códigos (2006), nossa proposta para a 
disciplina Língua Portuguesa não separa o estudo da 
linguagem e da literatura do estudo do homem em sociedade. 
Sabemos que o ser humano é sociável, que pode participar 

social e culturalmente no mundo em que vive.  
 

  
 Assim, mais uma vez vemos a linguagem inserida na perspectiva 

social, visto que o homem vive em sociedade, culturalmente inserido em um 

contexto, o que justifica que o processo ensino-aprendizagem se constitua nos 

aspectos sociais da linguagem, inclusive o ensino de literatura. 

 Se considerarmos que o ensino de Literatura contempla a arte, ou seja, 

a literatura é a arte da palavra manifestada na poesia, música, narrativas, entre 

outros, a visão bakhtiniana aponta a relação entre ideologia como elemento 

constitutivo da moral social, da ciência, da arte e da religião que cristalizam a 

ideologia do cotidiano e dão o tom da ideologia (Bakhtin/Volochínov 

1929/2006). Assim, a linguagem como elemento social carregado de 

constructos ideológicos perpassa o ensino de literatura, como uma arte 

necessária no fio discursivo dessa mesma linguagem. 

 Nessa cadeia discursiva que configura a linguagem como aspecto 

social, o documento do Estado de São Paulo pontua a importância do texto em 

face à utilização da gramática tradicional, que durante tanto tempo embasou o 

ensino de língua portuguesa. O excerto delimita essa concepção, São Paulo 

(2012:32), 

 

Há estruturas que surgem das relações entre as frases, entre 
os parágrafos e, até, entre os textos de que a gramática 
tradicional não dá conta, e tais estruturas merecem abordagem 
no cotidiano escolar. Além disso, há o aspecto social da língua 
que, como organismo vivo e pulsante, transforma-se a toda 
hora e relaciona os textos com o momento de produção e 
leitura.  

 

Outra questão essencial no que se refere à linguagem se relaciona à 

dinamicidade da língua, que ao se transformar como organismo vivo e 
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pulsante, conduz o ensino da língua para necessidade de textos reais. Nesse 

sentido, aponta Bezerra (2010) que os alunos precisavam ler textos mais 

atuais, mais próximos da sua realidade (não só os jornalísticos, mas também 

os literários), tanto do ponto de vista da temática quanto da linguagem.  Ou 

seja, deve-se considerar a diversidade textual ao longo do tempo, nas suas 

transformações na sociedade, delimitado nesse trecho no Currículo do Estado 

de São Paulo, São Paulo (2012:32), 

 

A atividade de Língua Portuguesa deve evitar que o aluno se 
sinta um estrangeiro ao utilizar de sua própria língua: é 
necessário saber lidar com os textos nas diversas situações de 
interação social. É essa habilidade de interagir linguisticamente 
por meio de textos nas situações de produção e recepção em 
que circulam socialmente, que permite a construção de 
sentidos. 

 
 

 É relevante o documento curricular pontuar que o aluno possa se sentir 

um estrangeiro ao utilizar sua própria língua, pois conforme aponta 

Bakhtin/Volochínov, a língua morta apresenta-se claramente como uma língua 

estrangeira. Consequentemente, novamente há um diálogo entre Currículo do 

Estado de São Paulo e o conceito bakhtiniano, visto que, a orientação 

curricular atenta para a necessidade de se trabalhar em sala de aula com 

diversos textos, em situações de interação. Assim, o conceito de linguagem é 

visto no âmbito enunciativo-discursivo em que o processo ensino-

aprendizagem deve se pautar na dinamicidade da língua, em que o aluno não 

se configura como um ser passivo no processo linguístico, mas se aproprie de 

forma ativa e participativa.  

 Essa participação ocorre por meio dos diversos textos que circulam na 

sociedade, como são apresentados nesse excerto, São Paulo (2012:32), 

 

Os textos são utilizados em atividades sociais variadas. 
Embora um texto seja sempre uma produção individual, cada 
esfera de utilização da língua constrói seus modelos 
relativamente estáveis orientados pelo conteúdo temático, pelo 
estilo e pela construção composicional. É o que denominamos 
gêneros textuais. Alguns exemplos de gêneros são aula, 
fofoca, monografia, debate, horóscopo, conversa telefônica, 

conversa em roda de amigos, teses de doutoramente etc. 
  
 Esse trecho apresenta uma situação interessante, pois o currículo 

define gêneros em que cada esfera da língua constrói seus modelos 
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relativamente estáveis orientados pelo conteúdo temático, pelo estilo e pela 

construção composicional. Toda essa definição está embasada nos constructos 

teóricos bakhtinianos, entretanto, para Bakhtin, não são gêneros textuais e sim 

gêneros discursivos.  

 Essa pesquisa não pretende discutir o que são gêneros em todas as 

teorias e como cada teórico a concebe. Atentaremos-nos em analisar as 

concepções de linguagem desse documento e de que forma os gêneros são 

concebidos. Portanto, pode-se perceber que mesmo que a nomenclatura se 

diferencie de gêneros textuais versus gêneros discursivos, é possível 

considerar que o documento está inserido nas bases bakhtinianas. 

Principalmente, se tomarmos como definição de gênero pelo documento 

curricular os conceitos conteúdo temático, estilo e construção composicional.  

Esses conceitos embasam os gêneros discursivos, pois cada situação 

de comunicação como conversas em família, reunião de trabalho, diálogo 

com amigos, relação entre professor aluno, produzir um bilhete, uma carta, 

são algumas circunstâncias que exigem particularidades no discurso. Essas 

particularidades são definidas conforme o conteúdo temático, estilo e 

construção composicional, ou seja, qual o tema do discurso, qual o estilo da 

linguagem, a maneira como se fala e, por último a forma como será 

composta, construída esse discurso. 

O discurso é visto pelo documento oficial como o cerne da linguagem, 

refletida pelo texto, como podemos observar nesse trecho, São Paulo 

(2012:33), 

 

Nesse sentido, discurso será entendido como a 
materialidade do texto, organizado em um dado gênero, 
inserido em uma situação real de interação entre sujeitos em 
determinado contexto. Em outras palavras, discurso é a 
linguagem em interação, que leva em conta o que está dito ou 
silenciado, os valores, os sentimentos, as vivências e as visões 
de mundo dos interlocutores envolvidos em determinada 
situação comunicativa. É produto de uma enunciação formado 
por todos os elementos que concorrem ao processo de 
significação, de tal modo que supera a simples somatória 
dessas partes. O discurso esquematiza as experiências a fim 

de torná-las significantes e compartilháveis.  
 

A concepção de discurso no documento oficial está em consonância 

com a concepção bakhtiniana em que “ determinados tipos de construção do 



71 
 

conjunto, tipos de seu acabamento, tipos da relação do falante com outros 

participantes da comunicação discursiva – como os ouvintes, os leitores, os 

parceiros, os discursos do outro, etc.” (Bakhtin, 1979/2006:266) configuram a 

prática discursiva. Portanto, são as relações discursivas materializadas nos 

textos que ocasionam os gêneros discursivos, as responsáveis por permitirem 

que haja um ensino de língua portuguesa pautado nas experiências e 

consequentemente na constituição de sentidos e significados.  

Ainda na vertente bakhtiniana, o currículo do Estado de São Paulo 

aponta a enunciação como uma estrutura fundamental no sistema linguístico, 

mencionado nesse excerto, São Paulo (2012:33), 

 

 A proposta de estudar a língua considerada como uma 
atividade social, como um espaço de interação entre as 
pessoas, num determinado contexto de comunicação, implica a 
compreensão da enunciação como eixo central de todo o 
sistema linguístico e a importância do letramento, em função 
das relações que cada sujeito mantém em seu meio. 

  

 É possível perceber, mais uma vez, o dialogo do documento do Estado 

de São Paulo com a concepção bakhtiniana, em que a enunciação direciona o 

aspecto discursivo que ocorre por meio da interação. Há ainda a questão do 

letramento, que configura um conceito importante na contemporaneidade, visto 

que, esse conceito considera as práticas sociais de leitura e escrita. Ou seja, é 

possível estabelecer um diálogo também entre as concepções bakhtinianas 

com o conceito de letramento. Entretanto, essa pesquisa não se atentará para 

essa análise, pois como já mencionado, esse estudo tem como cerne as 

questões de linguagem e gênero. Mesmo assim, reiteramos que o letramento 

também é considerado na diretriz curricular e se apresenta como um fator 

importante e que deve ser considerado nas práticas didáticas do ensino de 

língua materna.  

 Outro ponto estabelecido no documento se refere à relação do trabalho 

escolar com texto, como percebemos nesse trecho do documento, São Paulo 

(2012:34), 

 

Para o trabalho escolar com textos, torna-se necessário 
compreender tanto as características estruturais(ou seja, como 
o texto é feito) como as condições sociais de produção e 
recepção, para refletir sobre sua adequação e funcionalidade.  
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 É relevante analisar que esse trabalho com textos considera a parte 

estrutural, numa vertente mais gramatical, referente às capacidades 

linguísticas; e a vertente enunciativa, em que são consideradas as condições 

de produção/ recepção e a função do texto. Para tanto, o documento faz uma 

síntese dos conceitos - Tipo, gênero, texto, enunciação e discurso - como 

podemos observar no excerto a seguir, São Paulo (2012:34), 

 

Em síntese, temos: Tipo (composição linguística que organiza 
– pela sua predominância em um texto – os diferentes gêneros 
textuais). Gênero (evento linguístico social que organiza os 
textos a partir de características sociossemióticas: conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição estrutural). Texto 
(Totalidade semiótica de sentido constituída por uma 
combinação de linguagens e operações aplicadas ao fluxo de 
uma produção semiótica concreta). Enunciação (Ato ou 
acontecimento pelo qual um indivíduo empírico, por meio de 
trabalho físico e mental, produz um enunciado que será 
recebido, em processo interativo e social, por outro indivíduo. 
Esse acontecimento instaura um “eu” que, dentro do 
enunciado, assume a responsabilidade do ato de linguagem e 
um “você” constituído pelo “eu”(enunciador) do texto. Discurso 
(produto de uma enunciação composta de todos os elementos 
que concorrem ao processo de significação, superando a 
somatória das partes O discurso esquematiza as experiências 
a fim de torná-las significantes e compartilháveis). 
 

 
 Nesse fragmento, percebemos que o documento separou os conceitos 

delimitando-os, no intuito, de posicionar o leitor, sobre esses conceitos a serem 

trabalhados nas situações de aprendizagem e como cada um exerce sua 

função na construção discursiva. 

 É importante observar que o documento considera o gênero textual 

uma composição linguística que se organiza por meio do texto. Em relação ao 

gênero, se constitui um caráter linguístico social organizado a partir de 

estruturas semióticas, compostas de estilo e composição estrutural. Assim, 

novamente, considerarmos que a orientação curricular apresenta uma 

concepção bakhtiniana, numa vertente de gênero como elemento social, 

constituído de estilo e composição. Segundo o currículo, o texto se alicerça nos 

constructos semióticos da linguagem. Há também, a menção sobre a 

enunciação, responsável por possibilitar a interação que ocorre por meio da 

produção enunciativa. E, por fim o discurso, resultado da enunciação e que 

possibilita a construção de experiências significativas.  
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 Ao delimitar os conceitos relacionados aos: tipo, gênero, texto, 

enunciação e discurso, o documento sinaliza que esses paradigmas deverão 

ser desenvolvidos em sala de aula e os relaciona aos Os eixos de organização 

dos conteúdos. Esses eixos configuram Tipologias textuais, Gêneros textuais, 

Texto e discurso, Texto e história, São Paulo (2012:36),  

 

 Tipologias Textuais - O ensino-aprendizagem partirá das 
organizações internas básicas dos diferentes textos (narrar, 
relatar, prescrever, expor e argumentar). Neste eixo, o objetivo 
central, do ponto de vista dos conteúdos, é compreender que, 
nas situações reais de comunicação, diferentes textos, 
compostos em diferentes linguagens, podem apresentar uma 
forma de organização interna semelhante. Essa organização, 
de alguma forma, contribui para o sentido que poderá ser dado 
a esses textos, em diversos contextos. 

 
 

 Para que se entenda como surgiram esses tipos textuais, é importante 

considerarmos as concepções dos estudiosos de Genebra - Dolz e 

Schneuwly -. É importante ressaltar que esses teóricos consideram os 

gêneros como ingredientes de base de um trabalho escolar, visto que, sem 

gêneros não há comunicação (Dolz e Schneuwly,2004). Ainda na vertente 

genebrina, o gênero deve ser utilizado como articulação entre as práticas 

sociais e os objetos escolares, no domínio do ensino da produção de textos 

orais e escritos. Assim, para os teóricos, os gêneros são megainstrumentos 

que podem ser adaptados a um destinatário preciso com uma finalidade em 

uma dada situação. Dessa forma, surge o agrupamento de gêneros como 

um paradigma no desenvolvimento do trabalho didático dos gêneros 

textuais. Portanto, as organizações internas dos textos (narrar, relatar, 

prescrever, expor e argumentar), chamados de tipologia textual, são 

baseadas nos paradigmas dos estudiosos de Genebra, ou seja, nos 

agrupamentos de gêneros.  

 Ao mencionar os gêneros textuais, o documento os configura na 

concepção sociocomunicativa, como podemos observar nesse excerto do 

documento do Estado de São Paulo, São Paulo (2012:36), 

 

 Gêneros Textuais – este eixo relaciona os textos com suas 
funções sociocomunicativas. Serão selecionados dois gêneros 
para estudo em cada bimestre. Essa escolha relaciona-se com 
a tipologia textual apresentada naquele ano, uma vez que cada 
gênero privilegia uma ou mais tipologias em seus modos de 
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organização. O objetivo principal dessa separação, do ponto de 
vista da escolha do conteúdo, é apresentar o texto e suas 
especificidades funcionais, constituídas pelas demandas das 
situações de comunicação nas quais eles são construídos.  

 
 
 É possível analisar que há uma delimitação em possibilitar que os 

gêneros textuais serão estudados por bimestre e no máximo dois gêneros. 

Estes fazem parte de uma gama discursiva maior, constituída pelas tipologias 

textuais. Assim, o currículo pontua e específica qual gênero pertencem à quais 

tipos textuais, e como deverão ser desenvolvidos em cada bimestre, ou seja, 

devido a grande quantidade de gêneros existentes, configurá-los por tipologias 

textuais e delimitá-los é um recurso de organização e de possível 

desdobramento desses recursos discursivos.  

 Em relação ao discurso, o documento pontua que o texto na esfera 

discursiva será visto no âmbito mais amplo, como mostra excerto abaixo, São 

Paulo (2012:37), 

 

 Texto e Discurso – neste eixo, o texto será visto em âmbito 
ainda mais amplo. Sendo organizado a partir de uma ou mais 
tipologias e em um dado gênero, cada texto surge dentro de 
um contexto comunicativo muito mais complexo, inserido em 
um universo de valores conflitantes de uma dada sociedade. A 
organização tipológica e, principalmente, do gênero textual está 
em relação direta com os valores sociais que orientaram sua 
constituição, em dado momento histórico. Tendo essas 
premissas, escolhemos quatro grandes discursos para estudo: 

o publicitário, o artístico e o político.   
 
 
 O discurso, nesse sentido, se apresenta num constructo ideológico, 

pois está inserido num espaço de valores de uma sociedade, viabilizados pelos 

gêneros que orientam essa constituição discursiva num momento histórico. 

Nesse sentido, foram escolhidos três discursos (publicitário, artístico e político) 

que abrangem os valores da sociedade em um determinado ponto histórico 

social.  

 As questões sociais e históricas são preocupações precisas do 

documento oficial e devem ser constitutivas no processo ensino-aprendizagem. 

Assim, o Currículo do Estado de São Paulo, aponta para a importância de 

valorizar os conceitos discursivos da sociedade, mediante as tipologias e 
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gêneros, num dado momento histórico da vida que se vive. Essa concepção 

pode ser observada no excerto a seguir, São Paulo (2012:37), 

 

Texto e história – este eixo abarca os três anteriores (assim 
como cada novo eixo proposto abarca o anterior ou os 
anteriores). Nesse momento, os educandos serão convidados 
a refletir sobre valores sociais, políticos, econômicos, culturais 
etc., materializados em textos de diversas tipologias e gêneros, 
construídos em diferentes situações de comunicação 
historicamente determinadas.  
  

   

 Nesse trecho, podemos evidenciar a preocupação da diretriz curricular 

em articular as situações comunicativas situadas historicamente, ou seja, o 

currículo deve-se pautar na valorização dessas instâncias discursivas e 

históricas. Da mesma forma, percebemos essa vertente em Bakhtin, ao 

configurar que os gêneros discursivos são correrias de transmissão entre a 

história da sociedade e a história da linguagem. Assim, os conceitos história, 

discurso e linguagem são articulados e possibilitam ao aluno se posicionar 

de forma crítica e reflexiva nas diversas situações em que está inserido. 

 Outro ponto importante estabelecido no documento se refere aos 

aspectos gramaticais, que devem ser abordados nas situações de 

aprendizagem de duas formas, como aponta o trecho abaixo, São Paulo 

(2012:37), 

 

No que diz respeito aos estudos dos aspectos gramaticais da 
língua, gostaríamos de ressaltar ainda dois pontos: haverá 
momentos de sistematização, com destaque maior para os 
temas que geram mais problemas de uso para os falantes ( em 
razão das diferenças entre norma-padrão e outras normas). 
Além disso, nosso olhar gramatical seguirá a organização 
tradicional apresentada nos livros didáticos, tendo, no entanto, 
o cuidado de expor os temas dentro da perspectiva das 
variedades linguísticas e textuais.  

 

 

 Nesse trecho, convém analisar como os conceitos gramaticais se 

constituem conforme a diretriz curricular. É possível perceber que as 

dificuldades mais recorrentes para os falantes serão bem pontuadas, 

exploradas. Há também o foco no ensino da gramática tradicional, 

entretanto, com o foco nas variedades linguísticas e textuais. 
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 Esse projeto não pretende fazer uma análise minuciosa dos conceitos 

gramaticais abordados nas situações de aprendizagem, mas analisaremos 

nessas situações se os exercícios gramaticais contemplam os constructos 

teóricos de linguagem, cujo papel preponderante analisada até o momento 

na diretriz curricular, emana de uma linguagem com foco no papel 

enunciativo-discursivo. Essa linguagem se propõe a possibilitar que o aluno 

se posicione de forma crítica nas diversas situações de comunicação. 

 Ainda conforme o Currículo do Estado de São Paulo, na seção 

Currículo de Língua Portuguesa, é mencionado a metodologia de ensino-

aprendizagem dos conteúdos básicos para o ensino fundamental e médio. 

Discorreremos sobre a metodologia do ensino fundamental, visto que, esse 

ciclo é o objeto de estudo dessa pesquisa. Assim, observamos as instruções 

no excerto a seguir, São Paulo (2012:39), 

 

Em todas as séries, no 1ºbimestre, o eixo principal é o estudo 
de um agrupamento tipológico (narrar, expor, descrever ações 
e argumentar, respectivamente, da 5ªsérie/6ºano a 
8ªsérie/9ºano). O 2ºbimestre, por sua vez, é organizado em 
torno do estudo de gêneros textuais que apresentem, 
predominantemente, o agrupamento tipológico estudado no 
bimestre anterior. Já nos 3º e 4º bimestres desenvolve-se, em 
cada um, um projeto, que engloba a tipologia  e os gêneros 
estudados, inserindo-os em uma perspectiva discursiva. Essa 
opção metodológica pareceu-nos articular três aspectos 
fundamentais nos estudos de língua contemporâneos: os 

agrupamentos tipológicos, os gêneros e o discurso.   
 
 
 
 É possível perceber que os tipos textuais se alternam com os gêneros 

textuais, em que o primeiro bimestre concentra-se nos tipos textuais e no 

segundo bimestre são contemplados os gêneros textuais. Nos terceiro e quarto 

bimestres essa duas modalidades são agregadas nesses bimestres, na 

concepção discursiva. 

 Essa seção do documento oficial se encerra com a relação existente 

entre a organização das grades curriculares – conteúdos associados a 

habilidades -. Assim, verificamos essa relação, no seguinte trecho, São Paulo 

(2012:44), 

 

O desenvolvimento de habilidades associadas a um Currículo 
que se alicerça no trabalho com gêneros textuais pressupõe 
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que se promova o convívio com esses gêneros. É importante 
pensar em para quem se escrever, por que se faz, qual a 
necessidade de fazê-lo, o que o leitor efetivamente conhece 
sobre o tema, o que pensa dele, como fazer-se compreender, 
como usar a língua na produção desse texto, como o texto 
solicita uma ou outra estratégia de leitura. Tais questões, na 
escola tornam necessário construir um Currículo que valorize a 
função social do texto e a sua forma em interface com o 
desenvolvimento de habilidades que possibilitem a reflexão 
linguística e social da interação do indivíduo com a linguagem.  
   

 
  A questão do gênero é destacada nesse trecho, pois há uma 

preocupação em relacionar as habilidades ao Currículo mediante ao gênero, a 

fim de que seja estabelecido um convívio dos alunos com esses gêneros. Essa 

preocupação se justifica, pois são os gêneros que possibilitarão aos alunos 

uma efetiva participação discursiva no contexto comunicacional.  

 A diretriz curricular é finalizada com a consideração em se construir um 

Currículo vinculado à função social, no intuito, de possibilitar habilidades de 

desenvolvimento linguístico por meio da interação com a linguagem.  

  Para a continuação dessa pesquisa, far-se-á necessário analisar o 

caderno do professor, a fim de averiguar como os conceitos de linguagem são 

propostos nesse caderno e se ele dialoga com as diretrizes curriculares do 

Currículo do Estado de São Paulo – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias -  

especificamente, no que concerne às diretrizes da disciplina de língua 

portuguesa. 

 

3.4 O CADERNO PROFESSOR E O CADERNO DO ALUNO 

 

O caderno do professor analisado, neste projeto, pertence à 
7ªsérie/8ºano do ensino fundamental do ciclo II, volume 1. Esse caderno se 
inicia como Orientação sobre os conteúdos do volume, em que pontua a 
concepção de língua/linguagem, como pode ser observado nesse trecho, São 
Paulo (2014-2017:5), 
 
 

Este caderno, segundo a perspectiva do letramento, apresenta 
um conjunto de Situações de Aprendizagem que tem como 
objetivo central contribuir para que os alunos aprendam a lidar, 
linguística e socialmente, com diferentes textos, nas mais 
diferentes situações de uso, como objeto do conhecimento e 
como meio para atingi-lo. Para tanto, considera-se que as 
questões da língua, ligadas ao emprego da norma- padrão e 
outras variedades, fazem parte de um sistema simbólico que 
permite ao sujeito compreender que o conhecimento e o 
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domínio da linguagem compõem uma atividade discursiva e 
interlocutiva, favorecendo o desenvolvimento de ideias, 
pensamentos e relações, em constante diálogo com seu 
tempo.  

 
 

 
 A linguagem pontuada nesse trecho se constitui em duas vertentes. A 

primeira parte considera que para os alunos lidarem linguisticamente e 

socialmente, é necessário que se construa o conhecimento baseado na língua, 

ligado à norma padrão e outras variedades, ou seja, pressupõe que serão 

considerados os aspectos gramaticais. É importante analisar como esses 

aspectos ligados à norma padrão se constituem como exercícios que 

favoreçam a composição da linguagem como atividade discursiva. Para tanto, 

analisaremos, ainda nesta pesquisa, o exercício linguístico proposto no 

caderno do aluno. 

 Nesse momento, pela análise do caderno do professor, há um compasso 

com a diretriz curricular, pois conforme o Currículo do Estado de São Paulo, 

“não há uma competência linguística abstrata, mas, sim, limitada pelas 

condições de produção e interpretação dos enunciados determinados pelos 

contextos de uso da língua” (São Paulo, 2012:16). Assim, deve-se considerar a 

aprendizagem linguística num contexto de uso, viabilizados por enunciados 

concretos, e não de forma estanque e separado. E o caderno do professor 

pontua que as questões da língua vão favorecer o desenvolvimento de uma 

capacidade discursiva relacionando-as a um diálogo com seu tempo, num 

contexto de uso dessa língua.  

 Em relação ao contexto de produção, o trecho citado acima, direciona o 

pensamento e relações para o diálogo com o seu tempo, ou seja, num contexto 

sincrônico. A contextualização sincrônica está no Currículo do Estado de São 

Paulo, em que o objeto é analisado em relação à época que o gerou. Assim, há 

um diálogo entre esses dois documentos, Caderno do Professor e Currículo, 

em que ambos consideram o contexto sincrônico. 

 A diretriz do Caderno do Professor concerne algumas habilidades gerais 

que devem ganhar relevo nas Situações de Aprendizagem propostas no 

Caderno do Aluno. Podemos observar, no trecho, abaixo, São Paulo (2014-

2017:5), 
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Reconhecer as características do agrupamento tipológico “ 
descrever ações” nos gêneros textuais receita médica, receita 
culinária, regras de jogos, letra de música, artigo de lei, diálogo 
prescritivo e anúncio publicitário; reconhecer as características 
do gênero “anúncio publicitário”; situar gêneros prescritivos e 
injuntivos em geral e anúncios publicitários em particular, 
reconhecendo suas funções sociais de acordo com o contexto 
de comunicação; compreender que o agrupamento tipológico 
“descrever ações”, cuja denominação é aqui entendida como a 
proposta por Dolz e Schneuwly, engloba os textos prescritivos ( 
com caráter coercitivo mais explícito, como textos ligados a 
leis, por exemplo) e os injuntivos (orientação ou sugestão, sem 
essência coercitiva explícita). Podemos inserir aqui receitas 
culinárias, os livros de autoajuda.  
 

 
 
 Essa orientação confirma os preceitos do Currículo do Estado de São 

Paulo, na disciplina de língua portuguesa, pois segundo esse documento, 

devem ser trabalhados em sala de aula as organizações internas dos textos 

(narrar, relatar, prescrever, expor e argumentar). Como analisamos, o Currículo 

ao propor essas organizações internas se basearam nas concepções teóricas 

dos estudiosos genebrinos Dolz e Schneuwly que apresentam esse 

agrupamento como um paradigma para o desenvolvimento do trabalho didático 

com gêneros textuais. Assim, ambos os documentos são concernentes à 

importância dos tipos textuais, especificamente, nesse caderno, tipo prescritivo, 

e na importância dos gêneros que nesse caderno configuram como receita 

médica, receita culinária, regras de jogos, letra de música, artigo de lei, diálogo 

prescritivo e anúncio publicitário.  

 Ainda na diretriz do Caderno do Professor em relação às habilidades 

gerais, há outras instruções, conforme observamos nesse excerto, São Paulo 

(2014-2017:5), 

 

Interpretar textos de acordo com o tema e as características 
estruturais do gênero e da tipologia a que pertencem; inferir 
informações subjacentes aos conteúdos explicitados no texto; 
realizar análise linguística, considerando sua importância na 
leitura e escrita do agrupamento tipológico “ descrever ações”; 
reconhecer os vários tipos de coesão que permitem a 
progressão discursiva do texto.  

 
 

 É notório observar que há uma relevância da interpretação de texto e da 

análise linguística como duas bases da situação de aprendizagem em que 

essas interpretações e análise linguística devem ser baseadas de acordo com 
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o tema dos gêneros e da tipologia a que pertencem. Há uma relação entre a 

análise linguística com a importância da leitura e escrita, ou seja, essa questão 

deve ser bem analisada, pois segundo a concepção de linguagem na vertente 

enunciativo-discursivo, essas práticas linguísticas devem partir da prática 

social, dos textos que circulam na sociedade e por essa base se constituir as 

estruturas linguísticas.  

 Nesse sentido, o Currículo do Estado de São Paulo aponta que as 

relações linguísticas, longe de ser uniformes, marcam o poder simbólico 

acumulada por seus protagonistas e que não há uma competência linguística 

abstrata. Portanto, realizar a análise linguística considerando sua importância 

na leitura e escrita, pressupõe considerá-la de forma contextualizada e não 

abstrata, ou seja, os dois documentos corroboram para uma análise linguística 

na vertente da prática social.  

 Outro ponto importante estabelecido no caderno é a Metodologia e 

estratégias ao orientar que aprender não deve significar colher as informações 

do professor, mas construir cultura e conhecimento, como podemos observar 

nesse excerto, São Paulo (2014-2017:7), 

 

Como aprender não é apenas colher informações transmitidas 
pelo professor, mas processá-las, transformá-las em algo, 
construindo cultura e conhecimento que muitas vezes estão 
além dos conteúdos, as Situações de Aprendizagem deste 
Caderno visam ao desenvolvimento de aprendizagens 
significativas, cujo enfoque seja construir conceitos e 
desenvolver habilidades. Nesse sentido, o espaço educativo 
deve ser partilhado, permitindo que os alunos assumam a parte 
da responsabilidade que lhes cabe nesse processo de 
aprendizado.   

 
 
 O excerto acima sugere que o processo ensino-aprendizagem deve 

estar além das informações veiculadas pelo professor, pois o aluno deve 

agregar ao seu conhecimento suas próprias concepções, de forma a processá-

las e transformá-las em algo, e dessa forma, construir cultura. Essa diretriz é 

alusiva ao Currículo do Estado de São Paulo em que este documento 

apresenta elementos relevantes que devem orientar o conteúdo e o sentido da 

escola, que são a complexidade cultural, nas dimensões sociais, econômicas e 

políticas. Além da articulação entre esses documentos, é possível afirmar que 

ambos dialogam com as concepções bakhtinianas, visto que, devem ser 
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consideradas a forma linguística que figura num dado contexto, que a torna um 

signo adequado às condições de uma situação concreta. 

 Nesse sentido, ao elencar que o aluno deve processar a informação e 

transformar essa informação na construção de uma cultura que está além do 

conhecimento conteudista, pressupõe considerar o caráter ideológico do 

contexto discursivo a ser produzido pelo aluno. A materialidade discursiva a ser 

produzida pelo aluno implica na construção da identidade, autonomia e da 

liberdade, em que a educação deve articular elementos do local e do global, 

segundo o Currículo do Estado de São Paulo. Assim, é possível afirmar que 

tanto o Caderno do Professor como o Currículo concebem a concepção de 

Bakhtin(1929/2006) em que a linguagem deve ser instrumento de produção de  

sentido e de consumo que refletem e refratam uma realidade exterior, no 

sentido de signo ideológico.   

 Após a análise da Orientação sobre os Conteúdo do Volume e a 

Metodologia e Estratégias de Ensino, analisaremos, nesse momento, a 

Situação de Aprendizagem 1 – Produzindo um Diálogo – no caderno do 

professor e no caderno do aluno. A análise desses dois documentos será 

contrastada com o Currículo do Estado de São Paulo, no intuito, de verificar 

como esses três documentos dialogam em relação à linguagem e como esse 

Currículo propõe o ensino de gêneros no caderno do aluno.  

 O Caderno do Professor se inicia com um direcionamento sobre o 

objetivo central da situação de aprendizagem que remete à produção de 

diálogo com traços injuntivos ou prescritivos, São Paulo (2014-2017:9), 

 

 O objetivo central desta Situação de Aprendizagem é produzir 
um diálogo com traços injuntivos ou prescritivos. Para tanto, no 
decorrer das aulas, os alunos farão atividades  - 
desenvolvendo habilidades diversas – para entrar em contato 
com as características estruturais da tipologia “descrever 
ações”, identificando-as em diferentes gêneros textuais e 
contextos.   
 

 

 Podemos perceber que a diretriz já aponta qual o tipo textual a ser 

desenvolvido, ou seja, a produção de um diálogo com traços prescritivos é um 

dos agrupamentos de gêneros proposto por Dolz e Schneuwly, nesse caso, 

Instruções e Prescrições. Conforme o Currículo do Estado de São Paulo, na 

disciplina de língua portuguesa, é indicado que no primeiro bimestre deve ser 
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trabalhado um eixo principal da situação de aprendizagem, o agrupamento 

tipológico, e esse Caderno do Professor segue essa determinação.    

 A situação de aprendizagem sugerida nesse Caderno do Professor vai 

ao encontro com a determinação do Currículo do Estado de São Paulo no que 

se refere à proposta de estudar a língua considerada como uma atividade 

social, como um espaço de interação entre as pessoas, num determinado 

contexto de comunicação. Essa consideração está imbricada com a concepção 

de linguagem na vertente bakhtinina, no constructo enunciativo-discursivo, pois 

a situação de aprendizagem no Caderno do Professor propõe a construção de 

um diálogo (atividade social), no qual pressupõe produzir uma relação do 

falante com outros participantes da comunicação discursiva como os ouvintes, 

os leitores, os parceiros, os discursos do outro, etc (Bakhtin, 1979/2006). 

 Ainda no Caderno do Professor, há um Roteiro para a aplicação da 

Situação de Aprendizagem 1, cuja determinação incide em uma avaliação 

diagnóstica referente às práticas sociais dos alunos em situações que eles 

receberam ordem ou pedido. Constatamos esse direcionamento no seguinte 

trecho, São Paulo (2014-2017:9), 

 

Com o objetivo de fazer uma avaliação diagnóstica, você pode 
solicitar aos alunos que falem sobre situações em que 
receberam ordens ou pedidos. A partir delas, proponha uma 
reflexão, fazendo um quadro na lousa para verificar se seria 
possível indicar alguns traços característicos dos textos 
produzidos nessas situações (você pode destacar aspectos 
gramaticais, como o uso do Imperativo, entonação e amplitude 
das situações, que vão desde ordens a súplicas). Peça aos 
alunos que anotem os dados do quadro, para que vocês 
possam voltar a ele e completá-lo (ou recordá-lo) sempre que 
necessário. Depois, vamos destacar o traço “regulação de 
comportamentos”. Para tanto, você deve analisar e comparar, 
com os alunos, uma receita culinária e, em seguida, uma 

receita médica.   
 

 
 Esse trecho está em consonância com um dos aspectos mais 

importantes do Currículo do estado de São Paulo, em que este aponta que o 

estudo ensino da língua deve estar organizado a partir de duas vias 

inseparáveis: como objeto e como meio para o conhecimento. Outro aspecto 

importante, deste documento, contempla a consideração nas experiências de 

vida dos alunos, levando em conta seus conhecimentos prévios e legitimidade 

de seu saber. Portanto, ao propor que o professor deve fazer uma avaliação 



83 
 

diagnóstica, no intuito, de averiguar as situações de pedido e ordem que os 

alunos vivenciam é considerar as experiências desses alunos, considerar os 

conhecimentos prévios dos mesmos.  

 Desse modo, os dois documentos (Currículo e Caderno do Aluno) 

orientam para uma concepção de linguagem na vertente bakhtiniana em que se 

operam inevitavelmente com enunciados concretos escritos e orais [Bakhtin, 

1979/2006]. Assim, a língua se realiza em situações reais, e assumem uma 

postura dinâmica, flexível e ideológica, como proposto na situação de 

aprendizagem em que devem ser comparadas uma receita culinária e receita 

médica para análise da regulação de comportamentos.  

 Para o desenvolvimento da atividade proposta no Caderno do Professor 

que se refere à construção de um diálogo, no intuito, de possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades com base na tipologia textual “descrever 

ações”, esse Caderno do Professor em consonância com o Caderno do Aluno 

apresentam duas receitas14 (como foi mencionado na instrução para o 

professor) para que o aluno desenvolva a atividade proposta. A primeira receita 

é culinária ( receita de Brigadeirão) em que são intituladas algumas perguntas 

referentes à esse texto, que podem ser observadas no excerto a seguir: 

 

 a) Que nome se dá a esse gênero textual e em que 
situação de comunicação ele costuma ser usado? b) Em 
quantas partes esse gênero é divido? Qual a função ou 
finalidade de cada uma dessas parte? 
 
 

 É importante ressaltar que o gênero escolhido faz parte do cotidiano do 

aluno, uma receita culinária, ou seja, está inserido em uma prática social. São 

duas perguntas referentes a esse gênero, entretanto, poderia se esperar mais 

perguntas para a exploração desse gênero, mesmo assim, essas duas 

perguntas apontam para o cerne do gênero, justamente, possibilitar uma 

prática social que implica na constituição da língua como uma função e não 

uma análise estrutural.  

 Na sequência dessas perguntas, há uma outra receita, a receita 

médica15 em que são apresentadas três perguntas referentes a esse texto, 

conforme mostra o excerto: 

                                                           
14

 Anexo 1  
15

 Anexo 2 
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 a) Qual é o nome desse gênero textual e em que 
situação de comunicação costuma ser usado, isto é, em 
que lugar, com quais pessoas e para que serve? b) O que 
há em comum entre esses dois textos, apesar de eles 
serem organizados em diferentes gêneros? Que tipos de 
palavras, nos dois textos, parecem indicar ações 
semelhantes?” 

  

É possível perceber que a primeira pergunta desse exercício é a mesma 

pergunta do exercício anterior, cujo foco é a identificação do gênero textual e a 

situação de comunicação em que deve ser utilizado. Entretanto, a pergunta b 

se refere a uma comparação entre as receitas, no intuito, de estabelecer a 

função de ambos os textos, ao passo que, a última pergunta se refere aos tipos 

de palavras que indicam ações semelhantes nos dois textos, a capacidade 

linguístico discursiva em que o aluno deve  praticar o domínio das operações 

psicolinguísticas e das unidades linguísticas (Dolz & Schneuwly, 2004).  

É importante ressaltar que essas perguntas apresentadas nos excertos 

acima, da situação de aprendizagem, também estão no Caderno do Professor, 

porém nesse Caderno são apresentadas as respostas que se esperam dos 

alunos, ou uma possível sugestão de respostas que o professor pode 

complementar ao parecer dos alunos, como num manual para o professor. 

Após as perguntas reportadas às receitas, culinária e médica, o Caderno 

do Professor apresenta um comentário sobre as possíveis compreensões dos 

alunos concernentes ao gênero receitas mediante as perguntas explicitadas no 

exercício. Esse comentário, observamos no excerto abaixo, São Paulo (2014-

2017: 

 

 A partir dessas questões, já começamos a perceber que um 
texto organizado na tipologia “descrever ações”, portanto, 
indica o que a pessoa deve fazer para chegar a um resultado. 
Por trás desse discurso parece haver alguém que conhece 
uma dada realidade e sabe como um sujeito deve se conduzir 
se quiser atingir determinado objetivo (fazer um doce ou curar-
se de um mal de saúde). Esse é um importante traço 
prescritivo, a ser assimilado pelos alunos, perceptível pelo uso 
de mecanismos linguísticos próprios dessa tipologia (verbos no 
Imperativo e no Infinitivo, expressões que chamam a atenção 
dos interlocutores etc).  
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 Conforme essa orientação, a compreensão dos alunos referentes à 

tipologia “descrever ações” começa a se constituir por meio das perguntas 

feitas nos exercícios. Essa compreensão ocorre de duas formas: pelos 

modelos discursivos (capacidades discursivas) e pelas operações 

psicolinguísticas (capacidades linguístico-discursiva) [Dolz & Schneuwly, 2004].  

 O desenvolvimento da língua materna, de acordo com essa instrução, 

segue as duas abordagens (capacidades discursivas e linguístico-discursiva), 

no intuito, de propiciar aos estudantes o aprimoramento da prática social, por 

meio da materialidade discursiva, em que deve reconhecer esses mecanismos 

linguísticos pertinentes ao gênero textual, assim como, a função da tipologia do 

texto.  

 Ainda analisando essa instrução no Caderno do Professor, é nítida a 

concepção do gênero como megainstrumento, visto que, esse gênero deve 

poder ser adaptado a um destinatário preciso, a um conteúdo preciso, a uma 

finalidade dada numa determinada situação (Dolz e Schneuwly, 2004). Assim, 

se espera que o aluno possa saber o que é uma situação que exija “descrever 

ações”, no caso do exercício proposto, a fim de que ele compreenda função da 

receita e suas diferenças enquanto gênero.  

 De forma semelhante, o Caderno do Professor propõe aos docentes 

uma outra forma de aprimorar os conhecimentos referentes à tipologia 

“descrever ações”, como pode ser observada, no trecho abaixo, São Paulo 

(2014-2017: 11), 

 

Outra forma de fazer esse estudo é solicitar aos estudantes 
que tragam de casa receitas culinárias e médicas. Depois, 
divididos em grupos, eles podem analisar o que há em comum 
entre os dois tipos de texto. Para reforçar, pode-se pedir que 
analisem se há orientação ao comportamento em algum 
anúncio publicitário do livro didático que você previamente 
selecionou.  

 
   

 É notório que esse parecer do Caderno do Aluno está em consonância 

com o Currículo do Estado de São Paulo, no sentido de agregar a teoria à 

prática, pois possibilitar que os estudantes levem receitas culinárias e médicas, 

práticas sociais, desenvolvidas pelos estudantes e seus familiares, contribui 

para um processo ensino-aprendizagem alicerçado na dimensão comunicativa 

da vida que se vive, de forma a articular a teoria às situações do cotidiano.  
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 No mesmo esboço de orientação do Caderno do Professor em relação 

ao exercício do gênero textual (receitas), podemos analisar uma relevante 

percepção relativa à concepção de linguagem, no excerto a seguir, São Paulo 

(2014-2017:11), 

 

Na sequência, você pode fazer a correção oral das análises 
desse anúncio. Nessa intervenção, lembre-se de destacar que 
gêneros textuais tão diferentes, como anúncios e receitas, 
compartilham algumas características comuns, como a 
regulação de comportamentos, observada por meio dos 
mecanismos linguísticos. É possível também, já nesse 
momento, enfatizar que essa regulação, dependendo do 
gênero do texto, pode estar a serviço de objetivos muito 
diferentes, como um tratamento de saúde, o preparo de um 
alimento ou apelo à venda de produtos de serviço.  

  

 Ao evidenciar que os gêneros textuais como anúncios e receitas 

apresentam características comuns, como a regulação de comportamentos, 

mas que podem estar a serviço de objetivos muito diferentes, como tratamento 

de saúde, preparo de alimento ou apelo à venda de produtos de serviço, 

pressupõe conceitos bakhtinianos referentes à concepção de linguagem. Isso 

se justifica, pois a língua serve de situações enunciativas concretas que 

adquire nova significação conforme o contexto, enquanto signo variável e 

flexível (Bakhtin/Volochínov 1929/2006). Assim, os gêneros podem apresentar 

semelhanças nos comportamentos, mas nas formas linguísticas há uma 

mudança variável e flexível, pois esse signo deve se adequar ao contexto. 

Como mencionado no excerto, especificamente, na situação apresentada, um 

tratamento de saúde, o preparo de um alimento ou apelo à venda de produtos 

de serviço, as formas linguísticas são flexíveis a fim de se adequarem ao 

contexto.  

 Nesse sentido, o Caderno do Professor apresenta um quadro16 com 

título central Tipologia “descrever ações” em que se subdividem duas 

circunstâncias. Uma delas se intitula Exemplos de gêneros dessa tipologia com 

traços prescritivos e a outra intitulada de Exemplos de gêneros dessa tipologia 

com traços injuntivos. Essas duas seções marcam que há diversos gêneros 

específicos para cada tipologia, conforme vemos no excerto, São Paulo (2014-

2017:10), 
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O objetivo dessa distinção é chamar a atenção para as 
diferentes possibilidades da tipologia “descrever ações”. Desse 
modo, um verbo no Imperativo, marca linguística desse modo 
de organizar os textos, pode, em dado gênero, ser usado de 
forma bastante impositiva; já em outro, pode ser empregado de 
forma a sugerir, mais que ordenar. É evidente que, nos dois 
casos, a orientação ao comportamento do outro está presente; 
mas, dependendo do gênero e da situação comunicativa, esse 
uso pode ser bastante variado. 
 

  
 Observa-se que esse excerto traz uma aplicação dos verbos do modo 

imperativo de uma maneira interessante, em que esse conceito gramatical está 

alicerçado num contexto, numa situação discursiva, pois em determinado 

gênero pode ser empregado o imperativo de uma forma impositiva, cujos 

exemplos, são as receitas médicas, leis, etc, que indicam uma ordem expressa. 

Por outro lado, há os verbos do modo imperativo que são utilizados, nos 

contextos, dos gêneros de anúncios publicitários, discursos de livros de 

autoajuda, etc, em que os verbos imperativos sugerem, e não ordenam da 

mesma forma que nas receitas médicas, leis. Assim, pode se afirmar que a 

diretriz do Caderno do Professor está em consonância com as concepções de 

linguagem bakhtinianas, em que “a língua materna – sua composição 

vocabular e sua estrutura gramatical – não chega ao nosso conhecimento a 

partir de dicionários e gramáticas, mas de enunciações concretas” (Bakhtin, 

2006/1979:283). É justamente esse o caminho que segue a diretriz para o 

professor, para que tanto os docentes como os alunos possam construir os 

conhecimentos gramaticais não a partir de dicionários e gramáticas, mas por 

meio das enunciações concretas, numa concepção de linguagem na dimensão 

discursiva e comunicativa.   

 A atividade que vem após as receitas, culinária e médica, é uma 

conversa entre um casal de namorados. Entretanto, o caderno do Professor 

inicia essa atividade com alguns questionamentos que podem ser observados 

nesse excerto, São Paulo (2014-2017:11), 

 

Esse é um segundo ponto fundamental a ser compreendido 
(pelos alunos) e avaliado (pelo professor) na aprendizagem: o 
aluno reconhece os traços da tipologia “descrever ações” na 
interioridade do texto pelo uso de certos mecanismos 
linguísticos? É capaz de perceber que esses traços aparecem 
em textos de diferentes naturezas?.  
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 Mais uma vez, é possível perceber que os mecanismos linguísticos se 

estreitam ao contexto enunciativo-discursivo, em que os alunos devem 

desenvolver as unidades linguísticas pelas capacidades linguístico- discursiva 

considerando os diversos textos e seus contextos. Dessa forma, o Caderno do 

Professor dialoga com o Currículo do Estado de São Paulo, em que este 

aponta há textos que a gramática tradicional não dá conta e tais estruturas 

merecem abordagem no cotidiano escolar. Assim, o uso do modo verbal no 

imperativo não deve ser analisado pelos dicionários, pelas gramáticas, mas sim 

nas situações discursivas e que merecem abordagem no cotidiano da escola, 

como os usos verbais do imperativo mencionado nos diversos gêneros textuais 

e que são já mencionados nas atividades propostas no Caderno do Professor e 

Aluno. 

 A atividade 4, da situação de aprendizagem 1, é sobre a conversa entre 

o casal de namorados17 e apresenta as seguintes questões, tanto no Caderno 

do Aluno como no Caderno do Professor: 

 

a) Esse texto contém um diálogo, isto é, uma conversa entre 

duas pessoas. Apesar de ser diferente dos outros que você leu 
na seção “ Leitura e análise de texto”, é possível afirmar que 
nele são usados modos verbais semelhantes? Explique. b) Seu 
professor sistematizou em sala o Modo Imperativo. Há usos 
desse modo verbal no diálogo? Se houver, circule as palavras 
que confirmam esse uso. 
 

 
 É possível perceber que o diálogo se constitui como uma situação real.  

Entretanto, não são exploradas as capacidades discursivas e sim as unidades 

linguísticas em que devem ser analisados os modos verbais semelhantes aos 

textos apresentados nos exercícios anteriores. Há também uma recomendação 

ao professor que deve sistematizar o modo verbal imperativo, ou seja, 

conforme a instrução no Caderno do Professor, este deve retomar a explicação 

referente ao modo imperativo, caso seja necessário, após a verificação da 

aprendizagem por meio das perguntas apresentadas no excerto.  

 Observaremos outras perguntas referentes ao exercício que propõe uma 

conversa entre um casal de namorados, no trecho a seguir: 
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 c) O diálogo pareceu mostrar a maneira como as pessoas 

realmente falam no dia a dia, quando são íntimas? Como? d) 
Circule as palavras que demonstram o uso do Imperativo nessa 
situação informal. Se o diálogo fosse mais formal, como no 
caso de um chefe que dá uma ordem a um funcionário, esse 
modo de usar o verbo no Imperativo seria correto? Justifique 
sua resposta.  e) Em um contexto mais informal de 
comunicação, você considera coerente usar o Imperativo dessa 
forma? Explique sua opinião. f) Você considera uma receita 
médica um texto mais formal? Por quê? 

 
 
 As questões propostas nesse exercício indicam a orientação do 

Currículo do Estado de São Paulo em que haverá momentos de 

sistematização, com destaque maior para os temas que geram mais problemas 

de uso para os falantes (em razão das diferenças entre norma-padrão e outras 

normas). Assim as questões acima priorizam essas diferenças entre a norma-

padrão e outras mediante o uso do imperativo e seu uso no contexto 

discursivo.  

 O exercício seguinte indica para o desenvolvimento da capacidade 

linguístico-discursiva, no seguinte excerto, São Paulo (2014-2017:12), 

  

5) Resuma no caderno o que você compreendeu das 
explicações de seu professor sobre as características dos 
textos que procuram orientar comportamento (os 
chamados textos injuntivos e prescritivos). 6) Tendo como 
base o resumo do que compreendeu, dê cinco exemplos 
de gêneros que você encaixaria  no grupo de textos 
injuntivos e prescritivos.   
 

  
 As perguntas acima se referem às características dos textos, nas quais 

os alunos devem analisar o comportamento dos indivíduos mediante os textos 

injuntivos e prescritivos. Assim, esse exercício propicia que seja realizada a 

instrução do Currículo do Estado de São Paulo, em que para o trabalho escolar 

com textos, torna-se necessário compreender tanto as características 

estruturais como as condições sociais de produção e recepção, para refletir 

sobre sua adequação e funcionalidade. Ou seja, o aluno deve resumir no 

caderno as características estruturais do texto e com base nisso elencar os 

gêneros que se adéquam aos textos injuntivos, considerando suas condições 

de produção refletindo sobre sua funcionalidade. 
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 Analisaremos o subitem da situação de aprendizagem 1, intitulada de 

Produção Escrita, em que o aluno deve produzir um diálogo com base no 

texto18. Entretanto, para organizar o diálogo, o aluno deve levar em conta 

algumas questões, como mostra o excerto: 

 

a) Qual será a saudação inicial de cada uma das personagens? 

b) Qual é o pedido e de que sabores serão as pizzas? c) 

Quantos serão os refrigerantes para oito pessoas? De quais 

sabores? d) Qual será o pedido de sobremesas variadas para 

oito pessoas? e) Como será o pedido de nota fiscal para que a 

cliente seja reembolsada por sua empresa? f) Qual é o valor 

total informado pelo atendente? g) Como será o pedido de 

troco, já que as notas são todas de valor alto? h) Quais serão 

as saudações finais? i) Que modo verbal você usará mais 

vezes em seu diálogo? 

  

 As perguntas referentes a esse texto indicam uma prática social, pois 

telefonar para uma pizzaria pode ser considerada uma forma de interação e de 

agir na sociedade. Assim, esse exercício possibilita ao aluno desenvolver 

competências que nesse sentido, caracterizam modos de ser, de racionar e de 

interagir, que podem ser depreendidos das ações e das tomadas de decisão 

em contextos de problemas, de tarefas ou de atividades, como aponta o 

Currículo do Estado de São Paulo.  

 Após a seção Produção Escrita, analisaremos agora, a seção 

Oralidade em que pode-se perceber que são sugeridas atividades com foco na 

multiplicidade das linguagens, como observamos no seguinte excerto, São 

Paulo (2014-2017), 

 

O professor exibirá um anúncio (de rádio ou televisão) ou 
proporá a audição de uma música. Após ver/escutar o texto, 
reflita: a) Qual parece ser o objetivo principal do texto? 
Comprove sua afirmação. b) No que as imagens ou os sons 
contribuíram para que o texto atingisse seus objetivos? 
Explique. c) A maneira como as palavras e as frases foram 
pronunciadas também contribuíram para esse processo? 
Explique.  
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 Conforme nos apresenta o Currículo do Estado de São Paulo, há 

elementos relevantes que devem orientar o conteúdo e o sentido da escola 

como a complexidade da vida cultural em suas dimensões sociais com a 

presença maciça de produtos científicos e tecnológicos; e a multiplicidade de 

linguagens e códigos no cotidiano. Desse modo, o exercício da seção 

Oralidade sugere que o professor proporcione ao aluno um anúncio publicitário 

de rádio ou televisão ou uma música, ou seja, os recursos da mídia configuram 

mais uma forma de conduzir o processo ensino-aprendizagem, 

especificamente, na tipologia textual “descrever ações”, cujo agrupamento 

tipológico é o foco nesse ano/série.  

 As questões seguintes presentes no subitem Oralidade configuram um 

exemplo de gêneros primários pelo viés bakhtininano, em que constatamos no 

trecho abaixo: 

3. Você acha que a maneira como fazemos um pedido ou 

damos uma ordem (se falamos alto, baixo, se parecemos 
irritados etc.) interfere no modo como a outra pessoa receberá 
o que estamos dizendo? Explique. 4) A maneira como falamos 
qualquer texto, mesmo que não expresse uma ordem ou um 
pedido, interfere na forma como ele será compreendido?Qual a 
sua opinião? 
 

  

 Ao propor que se analise um gênero publicitário de rádio/ televisão ou 

uma música e considerando as perguntas acima, podemos afirmar que o 

gênero anúncio publicitário se trata de um gênero primário, visto que, esses 

gêneros são considerados mais simples, pois ocorrem em situações de 

comunicação discursiva instantânea. Para ressaltar essas características, as 

perguntas acima são referentes à entonação da fala, a maneira como falamos( 

alto, baixo, o comportamento em relação ao discurso), enfim são situações 

ligadas à oralidade que compõem a dimensão discursiva de comunicação 

instantânea.  

 Nesse sentido, as perguntas da seção Oralidade revelam que as 

relações da linguagem são marcadas pelos falantes, por isso não são 

uniformes, sempre da mesma forma, como aponta o Currículo do Estado de 

São Paulo em que as relações linguísticas, longe de ser uniformes, marcam o 

poder simbólico acumuladas por seus protagonistas. Não há uma competência 

linguística abstrata, mas, sim, limitada pelas condições de produção e 

interpretação dos enunciados determinados pelos contextos de uso da língua.  
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 O último exercício proposto na seção Oralidade se refere a um poema 

de Ferreira Gullar19 em que são sugeridas leituras desse poema, como se pode 

observar no seguinte excerto: 

 

2. Você e seus colegas devem realizar inúmeras leituras 

públicas coletivas e individuais (de forma emocionada, 
combativa, exaltada, intimista) até que a turma concorde sobre 
qual delas é mais adequada, representativa ou expressiva.  3. 
Depois dessas discussões, realizem novas leituras públicas 
coletivas e individuais. (São Paulo, 2014-2017). 

 
  
 A leitura sugerida nesse exercício aponta para a interação que deve 

ocorrer em sala de aula, ou seja, ao propiciar que as leituras coletivas e 

individuais de forma a realizar várias formas de interpretação do poema, 

pressupõe que haja interação entre os indivíduos. Assim, é por meio da 

interação que os aprendizes conscientizam-se das habilidades e dos tipos de 

compreensão usados nos contextos sociais internalizando-os, gradualmente, 

estruturando e regulando suas próprias estratégias de aprendizagem” (Pinto, 

2010:53). Portanto, ao realizar a leitura coletivamente, os alunos 

conscientizam-se de suas habilidades, quais a melhor forma de ler nesse 

contexto social delimitado no poema e, assim, internalizar e estruturar suas 

estratégias internas de leitura, no intuito, de constituir um processo ensino-

aprendizagem na dimensão comunicativa.  

 A seção a ser analisada, nesse momento, é o Estudo da Língua, 

especificamente o estudo do conceito de Verbo. Essa seção vem na sequência 

da seção Oralidade, e observaremos as instruções para os docentes, no trecho 

a seguir, do Caderno do Professor, São Paulo (2014-2017:16), 

 

Aprofundando os aspectos mais especificamente linguísticos, 
vamos recapitular o conceito de verbo. Para tanto, pode ser 
muito construtivo fazer uma sondagem sobre o que os alunos 
já sabem sobre o assunto, uma vez que, provavelmente, ele já 
foi trabalhado em séries/anos anteriores.  

 
 
 Essa seção se refere aos estudos linguísticos, especificamente, o 

estudo dos conceitos gramaticais e é importante ressaltar que o ensino como 

um todo deve ser contextualizado, sobretudo o ensino de regras gramaticais 
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que durante muito tempo foi ensinado de maneira descontextualizada. Assim, o 

Currículo do Estado de São Paulo aponta que dados, informações, ideias e 

teorias não podem ser apresentados de maneira estanque, separados de suas 

condições de produção, do tipo de sociedade que são gerados e recebidos, de 

sua relação com os outros conhecimentos. Portanto, considerar as 

experiências dos alunos, como mostra o excerto acima, no direcionamento 

proposto ao professor é conceber uma aprendizagem pautada na participação 

ativa do aluno. Essa concepção é apresentada no trecho abaixo, conforme 

orientação do Currículo do Professor, São Paulo (2014-2017), 

 

Novamente, sugerimos que seja feito um quadro, com as 
indicações dadas pelos alunos [...] O Objetivo dessa 
sistematização inicial é apenas construir um quadro de 
referências que será desenvolvido em outras aulas. É 
importante que os estudantes tenham essa clareza e não 
pensem que esses conteúdos serão vistos apenas nesta aula e 
cobrados a seguir. A ideia é fazer uma apresentação inicial, 
resgatando o já visto e reforçando a percepção de que verbo é 
um conceito amplo e envolve muitas características. Parece 
oportuno, também, destacar que os verbos são conjuntos de 
termos que agregam informações muito importantes a qualquer 
texto. As atividades a seguir partem desses pressupostos. 
 

  
 Outro ponto importante estabelecido nesse direcionamento ao 

professor reporta-se à contextualização diacrônica que ocorre através do 

tempo em que é considerado o objeto cultural no eixo do tempo, conforme 

incide o Currículo do Estado de São Paulo. Portanto, ao sugerir que o professor 

inicie as atividades de verbo a partir do conhecimento adquirido ao longo do 

tempo, visto que, como apontou o Caderno do Professor esse verbo já foi 

trabalhado em séries/anos anteriores, além de promover os conhecimentos 

adquiridos dos alunos, é uma forma de tornar o processo ensino-aprendizagem 

de maneira significativa, em uma contextualização diacrônica.  

 Passaremos para análise dos exercícios referentes ao Verbo que se 

inicia com uma tira20 em que os alunos devem preencher os espaços do 

diálogo com as palavras que estão faltando. Na sequência desse 

preenchimento, os alunos devem responder a pergunta do item b (excerto 
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abaixo), completar um quadro21 referente às respostas dadas no item b e 

responder as outras questões, como podemos observar no excerto abaixo: 

 

a) Complete as palavras que estão faltando no texto. b) Qual a 

importância das palavras que faltam para a compreensão do 

texto? c) O que cada uma delas indica? O estado em que 

alguém está? Sua ação? Ou um fenômeno da natureza? 

Complete o quadro. d) Nessas palavras, há marcas de tempo ( 

por meio delas, sabemos se o que estão conversando ocorreu 

no passado, presente ou futuro)? Exemplifique.  e) Por meio 

delas, sabemos quem praticou a ação ou viveu o estado? 

Exemplifique. f) Que tipo de palavras são essas?  

 

 Conforme o Currículo do Estado de São Paulo, especificamente, na 

disciplina de Língua Portuguesa, os estudos gramaticais serão abordados pelo 

viés da gramática tradicional apresentadas nos livros didáticos, com momentos 

de sistematização. Dessa forma, percebemos que esse exercício gramatical 

proposto nos Cadernos do Professor e consequentemente do aluno, se 

apresenta num diálogo, para que o aluno perceba a função desses verbos na 

língua. Entretanto, logo após essa contextualização, o exercício segue uma 

sistematização do ensino da gramática, em que devem ser estudadas as 

especificidades do verbo, inclusive com preenchimento de quadro. 

 Os estudos gramaticais no Currículo do Estado de São Paulo 

consideram uma vertente de ensino pelo viés tradicional e a outra vertente pela 

contextualização alicerçada em bases discursivas, em que é proposto um 

quadro comparativo22 do uso do verbo Sair para que o aluno perceba a 

diferença e possa analisar conceitos de linguagem formal e linguagem informal. 

Observamos o seguinte trecho: 

 

a) Quais são as diferenças de uso do Modo Imperativo entre a 

primeira e a segunda situação? b) Observando os verbos em 

destaques, os interlocutores, em situações informais, 

costumam usar a primeira ou a segunda forma?  c) Se 

estivermos em uma situação descontraída da comunicação, 
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que uso do Imperativo podemos fazer? Explique sua opinião. d) 

E se estivermos em uma situação de comunicação mais séria e 

formal? Explique sua opinião.   

  

 O diálogo proposto no exercício indica que o discurso será entendido 

como a materialidade do texto, organizado em um dado gênero, inserido em 

uma situação real de interação entre sujeitos em determinado contexto, 

conforme orientação do Currículo do Estado de São Paulo, especificamente na 

disciplina de língua portuguesa. Dessa forma,  o ensino de gramática normativa 

se apóia no discurso, na interação entre as pessoas, ou seja, é pela situação 

cotidiana que se reflete e aprende os estudos linguísticos.  

 Nesse sentido, se encerra a análise dessa situação de aprendizagem 

em que foi possível observar como se estrutura a didática no ensino de língua 

portuguesa, em que certamente cumpre com a orientação curricular estadual 

paulista. Assim, percebemos que os princípios orientadores do Currículo, no 

intuito, de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos 

desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo se 

concretizam nessas situações de aprendizagem viabilizadas pelo Caderno do 

Aluno e Caderno do Professor.  

 Portanto, ao sugerir atividades alicerçadas nas práticas sociais, como 

por exemplo, receitas médicas, receitas culinárias, diálogo entre casal de 

namorados, pedido de uma pizza, anúncio publicitário e audição de música, 

são situações que contribuem para o desenvolvimento das competências dos 

alunos para enfrentar os desafios sociais e exercer sua cidadania na 

sociedade. Mediante essa conclusão, teceremos as considerações finais dessa 

pesquisa. 

 

3.2 CONCLUSÕES 

  

 Retomando aqui as perguntas que nortearam as análises feitas nesta 

pesquisa, podemos dizer que quanto a: 

1) Que concepção de linguagem emerge do Currículo de Língua 

Portuguesa, do Caderno do Professor e do Caderno do Aluno? 
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 Há um diálogo entre esses três documentos, pois eles apontam para 

uma concepção de linguagem baseada no constructo ideológico em que 

deve se pautar os conceitos linguísticos numa vertente comunicativa, visto 

que as relações humanas pressupõem uma construção enunciativo-

discursiva.   

 

2) Como o Currículo de Língua Portuguesa propõe o estudo de 

gêneros discursivos e como esse foco é tratado no Caderno do 

Aluno? 

 

 Ao considerar que são diversos os textos que circulam na sociedade, o 

Currículo propõe um estudo de gêneros discursivos que se pautam nas 

práticas sociais e que são agrupados numa vertente de didatização escolar. Ou 

seja, ao possibilitar esse agrupamento dos gêneros, há uma interligação das 

situações reais em que ocorrem esses gêneros que são transpostas para uma 

situação que ocorre em sala de aula. Assim, no Caderno do Aluno são 

propostas situações reais de convívio social dos alunos para que eles possam 

se apropriar das diversas formas discursivas dessas situações a fim de 

desenvolver sua cidadania de forma crítica e reflexiva.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A democratização do ensino possibilitou mudanças no contexto 

educacional, pois com mais pessoas estudando, além de um diploma de nível 

superior, as características cognitivas e afetivas são cada vez mais valorizadas, 

como as capacidades de resolver problemas, trabalhar em grupo, continuar 

aprendendo e agir de modo cooperativo, pertinentes em situações complexas. 

(São Paulo, 2012).  

Com essas transformações, surge uma diretriz curricular do Estado de 

São Paulo com base nos PCN, cujo papel é proporcionar aos docentes e 

discentes um direcionamento no processo ensino-aprendizagem. Segundo os 

PCN, especificamente, na disciplina de língua portuguesa, as práticas de 

ensino se consolidaram em que tanto o ponto de partida como o ponto de 

chegada é o uso da linguagem.  

 Nessa mesma direção, o Currículo do Estado de São Paulo aponta o 

desejo de formar alunos para o mundo do conhecimento por meio da 

linguagem (São Paulo, 2012).  Assim, se constitui o ensino de língua materna 

vinculado à dimensão comunicativa, pautado na lei federal em que o processo 

ensino-aprendizagem como comunicação está embasado na LDB 5.692/71, e 

propicia que a disciplina de língua portuguesa se configure como instrumento 

de comunicação e expressão da cultura brasileira (Rojo, 2009). 

 Em consonância com essa visão da linguagem como dimensão 

comunicativa, se caracteriza os princípios bakhtinianos da filosofia da 

linguagem, que considera a linguagem no contexto social e ideológico, em 

que tudo o que é ideológico é um signo que reflete e refrata,o que lhe é 

exterior. Ou seja, o signo é carregado de significados que constituem a 

materialidade da linguagem e possibilita o aspecto discursivo da dimensão 

comunicativa.  

 Essa dimensão comunicativa ocorre pela pronúncia de enunciados 

concretos, tomados como unidades de sentido que constituem os gêneros do 

discurso em que estes, operam a extensão do conceito para todas as formas 

de discurso da vida e da atividade humana. 

 Assim, a visão linguística na vertente de Bakhtin/Volochínov é 

concernente à visão de linguagem do Currículo do Estado de São Paulo, aos 
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Cadernos do Professor e do Aluno em que a linguagem é um meio de 

organização da realidade, nela constituindo significados, em um processo 

centrado nas dimensões comunicativas.  

 As situações de comunicação são constitutivas dos gêneros do discurso, 

pois esses gêneros possibilitam a elaboração dos tipos relativamente estáveis 

dos enunciados concretos a fim de propiciar ao ser humano o 

desenvolvimento da linguagem de modo a se posicionar de forma ativa e 

participativa nas circunstâncias discursivas.  

 Nesse sentido, Bakhtin aponta que os gêneros do discurso constituem 

alguns elementos indissociáveis, como o estilo, conteúdo temático e 

composição, em que esses elementos, visto que, devem ser consideradas as 

construções discursivas, como a relação do falante com os ouvintes, o 

discurso do outro, o contexto desse discurso, enfim, tudo o que permeia uma 

situação de comunicação.  

 Pudemos perceber que o Currículo do Estado de São Paulo, 

especificamente, na disciplina de língua portuguesa aponta o gênero como 

evento social que organiza os textos por meio das características 

sociossemióticas (conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição 

estrutural), em uma articulação direta com a concepção de gêneros 

discursivos pelo viés bakhtiniano.  

 Conforme, o documento do Estado de São Paulo aponta que o discurso 

será entendido como a materialidade do texto, organizado em um gênero 

inserido em uma situação real de interação em determinado contexto de 

comunicação, o processo ensino-aprendizagem adquire uma perspectiva 

focada na constituição de sentidos de significados, pois sãos esses discursos 

oriundos de situações concretas que possibilitam a apropriação do 

conhecimento baseado na vida que se vive. Este estudo revelou que as 

práticas didáticas propostas no Caderno do Professor e consequentemente 

no Caderno do Aluno favorecem situações de aprendizagem com o foco na 

materialidade do texto, em situações reais da prática social. Os exercícios 

situados nesses Cadernos contemplam essas situações do cotidiano, como 

por exemplo, o diálogo entre namorados, a receita médica, a receita culinária, 

anúncio publicitário e o pedido de uma pizza, entre outros. Esses gêneros 

citados contemplados na situação de aprendizagem 1, volume 1, do 

8ºano/7ªsérie viabilizam um processo ensino-aprendizagem pautado em 
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situações de prática social, cuja linguagem apresenta um constructo 

ideológico, no embasamento de sentidos e significados. 

 Podemos afirmar que esse projeto de pesquisa efetivou o objetivo da 

mesma, pois possibilitou analisar como ocorre a concepção de linguagem no 

Currículo do Estado de São Paulo que se articula com as concepções 

linguísticas do Caderno do Professor e do Caderno do Aluno, em que a 

linguagem se constitui como constructo ideológico e social ao gerar os 

gêneros discursivos que organizam o diálogo e possibilitam a realização da 

dimensão discursiva no contexto comunicativo. 

 Assim, ao conceber que o Currículo é a expressão do que existe na 

cultura científica, artística e humanista transposto para uma situação de 

aprendizagem e ensino, é possível afirmar que o documento do Estado de 

São Paulo cumpre essa diretriz, pois considera a linguagem constitutiva do 

ser humano, em que este deve se manifestar de forma ativa e participativa 

nas situações comunicativas mediante os gêneros do discurso a fim de que 

esse aluno possa desenvolver as competências e habilidades para o 

enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo 

contemporâneo. 

 Nesse sentido, esta pesquisa me possibilitou enxergar a importância da 

implementação de uma mesma base curricular, como foi proposta para os 

gestores, professores e comunidade escolar, no intuito, de garantir um eixo 

norteador no processo ensino-aprendizagem da rede estadual. Assim, as 

angústias apresentadas por mim mediante a inquietação dos professores 

frente a uma nova metodologia teórica e prática de ensino, com esta 

pesquisa, foi consideravelmente minimizada, visto que, a análise documental 

possibilitou compreender de forma específica e intrínseca que tanto o 

documento oficial como o material didático se configuram em situações reais 

de vivência dos alunos, no intuito, de aproximar os conteúdos a serem 

ensinados com a vida que se vive.  

 Certamente, para que isso ocorra são necessários não apenas a 

compreensão da teoria pressupostas nos Cadernos, mas, sobretudo uma 

mudança dos professores em compreender as diversas linguagens que 

perpassam o ensino-aprendizagem, e que incide uma nova forma de prática 

didáticas que consideram o aluno como cidadão e que deve ser visto e 
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compreendido na sua construção humana que apresenta uma autonomia, 

identidade e um posicionamento crítico e reflexivo. 

 Nesse sentido, agradeço a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo por possibilitar não apenas uma nova concepção na abordagem em 

ensinar, mas também, em aprender, pois ao viabilizar esta pesquisa acredita 

e valoriza o profissional da educação que deve desbravar novos caminhos. 

 É importante ressaltar que esta pesquisa não se encerra nesse 

momento, visto que, serão publicados artigos referentes a este estudo, assim 

como a participação em Congressos, a fim de divulgar, partilhar e dialogar 

com outros estudos, rumo a (re)construção de paradigmas educacionais 

como forma de contribuição da melhoria de ensino.  

 Os estudos realizados por mim professora-pesquisadora serão também 

divulgados em ATPCs na escola a qual trabalho, nas orientações técnicas na 

Diretoria de Ensino, e finalmente, como um caminho a ser desbravado na 

pesquisa de doutorado, cujas perguntas certamente surgirão das inquietações 

de uma pesquisadora que pretende continuar contribuindo para a sociedade 

mediante a vivência nos âmbitos educacionais e por acreditar que o alicerce 

na construção da cidadania tem sua estrutura seguramente nos intramuros 

escolares, por meio do professor que acredita que ensinar não se configura 

uma mera profissão, mas um ato missionário que com certeza significa 

vivenciar um tempo de travessia. 
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