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RESUMO 

 

Muito tem se estudado acerca das questões que envolvem ensino da leitura no espaço escolar, 

especialmente dentro das aulas de Língua Portuguesa. Tal reflexão é produto de inúmeros 

resultados de avaliações do sistema, como o PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes), que apresentam a defasagem na proficiência em leitura. Motivado pelo quadro 

crítico em que a educação pública se encontra, de maneira genérica, este trabalho se propôs a 

fazer uma pesquisa historiográfica sobre o ensino da leitura no Brasil sob a ótica da disciplina 

Língua Portuguesa dentro do recorte histórico da década de 1960 até o final da década de 

1990, utilizando como documento histórico o livro didático. Para isso, construímos os 

capítulos dentro dos três princípios de Koener (KOERNER, 1995 apud BATISTA, 2013, 

p.75): contextualização, imanência e adequação. O primeiro faz referência ao contexto 

histórico em que a disciplina Língua Portuguesa e o livro didático estavam inseridos; o 

segundo procura analisar o processo em que as ciências linguísticas se desenvolveram no 

Brasil e a influência que elas exerceriam no ensino da leitura; o último propõe discutir as 

obras didáticas dentro do seu recorte temporal, considerando tanto o contexto histórico quanto 

o desenvolvimento científico vigente. Assim, o propósito desta pesquisa é avaliar como o 

processo do ensino da leitura foi se desenvolvendo ao longo dessas quatro décadas, marcadas 

pela democratização da educação. No cotejo dos livros didáticos analisados, pode-se observar 

que as práticas relacionadas ao ensino da leitura adotadas em cada material foram se 

moldando gradualmente ao contexto cultural em que sociedade se encontrava, procurando 

estabelecer um diálogo cada vez maior com o meio social.  

 

Palavras-chave: Ensino da leitura. Linguagem. Livro didático. Texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Much has been studied about the issues surrounding the teaching of reading at school, 

especially within the Portuguese classes. This consideration is the result of many results 

system assessments such as PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), 

which feature the gap in reading proficiency. Motivated by the critical situation of the current 

public education, in a general way, this study proposes to make a historical research on the 

teaching of reading in Brazil from the perspective of the discipline of Portuguese Language 

within the historical period of the 1960s to the end 1990s, using the textbook as its historical 

document. For this, we constructed the chapters within the three principles of Koener 

(KOERNER 1995 apud BATISTA, 2013, p. 75): contextualization, immanence and 

adequacy. The first one refers to the historical context in which the Portuguese language 

course and the textbook were inserted; the second discusses the process in which the linguistic 

sciences were developed in Brazil and the influence they had exerted on the teaching of 

reading; the latter aims to analyze the textbooks   in their time context, considering both the 

historical context and the current scientific development. So the purpose of this research is to 

assess how the process of reading instruction has been developing over these four decades 

that were marked by the democratization of education. In the collation of the textbooks 

analyzed, it can be observed that the reading teaching practices that were adopted by each 

material were gradually shaped by the cultural context of the society of the time, trying to 

establish a growing dialogue with the social environment. 

 

Keywords: Reading Education. Language. Textbook. Text.  
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INTRODUÇÃO 

 

1. Considerações iniciais  

 

A leitura no universo escolar é compreendida como a ferramenta essencial para 

práticas sociais. Sua função é muito mais extraescolar do que um medidor em avaliações do 

sistema
1
, como por exemplo, o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), PISA

2
 

(Programa Internacional de Avaliação de Alunos), entre outras avaliações de caráter estadual 

ou mesmo municipal (BRASIL, 2008, p. 6). A leitura é a ferramenta necessária para que o 

sujeito exercite as mais variadas atividades como atesta David Oslon, refletindo sobre a 

escrita: 

 

Quase nenhum evento significativo, das declarações de guerra aos simples 

cumprimentos de aniversários, prescinde de documentação escrita apropriada. 

Os contratos são selados por meio de uma assinatura escrita. As mercadorias 

nos mercados, os nomes das ruas, as sepulturas – tudo tem inscrições. As 

atividades complexas são todas registradas, seja em livros de modelo de 

crochê, seja em manuais de programas de computador ou livros de receitas 

culinárias. O crédito de uma invenção depende do registro de uma patente 

escrita, bem como o de uma realização científica depende de sua publicação. 

(OSLON, 1997 apud LAJOLO; ZILBERMAN, 2001, p. 9).  

 

Assim como a escrita se apresenta presente nas mais diversas atividades sociais, a 

leitura se apresenta de forma inerente a ela. Tanto a escrita quanto a leitura são atividades que 

devem ser inseridas na vida do cidadão por meio da escola. Entretanto, o PCN
3
 (1998) aponta 

que a falta de domínio da leitura e da escrita pelos alunos se tornou responsável pelo fracasso 

escolar, desencadeando um grande número de reprovações, especialmente em séries iniciais 

(BRASIL, 1988, p. 17). Tal realidade exigiu uma reflexão tanto em relação ao conteúdo a ser 

ensinado quanto à metodologia a ser empregada, como aponta o PCN (1998): 

                                                           
1
 As avaliações externas são aplicadas no ensino regular a fim de avaliar o desempenho da escola, da cidade, do 

Estado e do país. 
2 “O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA – é desenvolvido pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômicos – OCDE –, entidade que congrega 34 países. Além dos países 

filiados, a organização tem parceria para aplicação do PISA com outros 30 países e economias, entre os quais o 

Brasil” (BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório Nacional 

Pisa 2012. Disponível em: <http:// 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados

_brasileiros.pdf l>. Acesso em 23 de fevereiro de 2015). 
3
 PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. Estabelece quais competências e habilidades devem ser trabalhadas 

com o aluno no decorrer das aulas. Neste caso, estamos nos referindo especificamente ao PCN de Língua 

Portuguesa, cuja função é nortear o currículo a ser ensinado, além de dar suporte ao ensino de temas transversais.  
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A nova realidade social, consequente da industrialização e da urbanização 

crescentes, da enorme ampliação da utilização da escrita, da expansão dos 

meios de comunicação eletrônicos e da incorporação de contingentes cada vez 

maiores de alunos pela escola regular colocou novas demandas e 

necessidades, tornando anacrônicos os métodos e conteúdos tradicionais. 

(BRASIL, 1998, p. 17) 

 

Ainda hoje, esta realidade prevalece. O gráfico a seguir revela o índice de proficiência 

em leitura no Brasil, identificado por meio do PISA, comparado a outros países.  

Quadro 1.1. Apresenta o desempenho de leitura do Brasil na prova do PISA.  

 

Figura 1: Proficiência do Brasil na prova PISA.
4
 (BRASIL, 2012, p. 41). 

 

O gráfico evidencia a falta de proficiência em leitura do Brasil. A sucessão de cores 

(do grafite ao azul escuro) revela o grau de dificuldade na proposta de leitura do exercício. 

Sendo assim, percebe-se que grande parte dos estudantes correspondem ao Nível 1 A, que 

corresponde a localizar informações independentes enunciadas de maneira explícita, que 

reconheçam o assunto principal ou o “objetivo do autor em um texto sobre um tema 

conhecido, ou que estabeleçam uma conexão simples entre a informação contida no texto e 

conhecimentos da vida cotidiana” (BRASIL, 2012, p. 38).   

O fracasso da disciplina Língua Portuguesa, no que tange ao ensino de leitura e escrita, 

não pode ser considerado apenas do ponto de vista pedagógico, é, também, um reflexo da 

                                                           
4
 BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório Nacional Pisa 

2012. Disponível em: <http:// 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados

_brasileiros.pdf l>. Acesso em 23 de fevereiro de 2015. 
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mudança social que o Brasil vem sofrendo desde 1950, momento em que a escola se abriu 

para uma nova demanda de alunos. O acesso à escola passou por um processo de 

democratização, exigindo um novo padrão de educação que pudesse atender ao sistema 

vigente. Segundo Magda Soares “nos anos 1960, o número de alunos no ensino médio quase 

triplicou, e duplicou no ensino primário” (2002, p. 167).  

No recorte histórico da década de 1960 até 1990, podemos perceber claras mudanças 

no ensino de Língua Portuguesa, o que pode ter sido consequência: (a) do desenvolvimento 

científico, pois muitas áreas influenciaram a educação básica, como a linguística aplicada, a 

análise do discurso, o estudo dos gêneros discursivos; (b) desenvolvimento tecnológico, uma 

vez que ele traz consigo novas práticas de exercício de leitura e escrita; (c) uma visão 

sociocultural modificada; (d) questões políticas, transição de uma ditadura militar para um 

regime democrático; (e) o exercício da LDB com a obrigatoriedade do estudo; (f) a 

formulação do PCN, norteando o currículo pedagógico.  

Com tais fatos históricos, a disciplina foi caracterizada de forma singular em cada 

década, recortando de 1960 a 1990. André Chervel aponta que as disciplinas escolares 

apresentam uma finalidade a que pretendem satisfazer:  

 

considerando-se que em cada época a escola se coloca a serviço de diferentes 

finalidades que no seu conjunto fornecem a esta instituição o seu caráter 

educativo, é por meio das disciplinas escolares que ela sempre vai colocar um 

conteúdo de instrução a serviço de uma finalidade educativa. (apud ANJOS, 

2013, p. 281). 
 

 

A disciplina Língua Portuguesa foi se modificando a partir de 1940 para acompanhar 

as exigências sociais: a gramática continua sendo estudada, porém a retórica e a poética 

ganharam o caráter estilístico, que segundo Soares deve-se ao fato de que falar bem “já não 

era uma exigência social”, então se adequa a “preceitos sobre o escrever bem, já então 

exigência social” (SOARES, 2002, p. 165).  Assim, percebemos que, em cada década, a 

disciplina vai alterando seu formato com o objetivo de responder às necessidades sociais e 

culturais. Além disso, não podemos descartar que os avanços científicos na área da 

Linguística (e suas vertentes) e da Linguística Aplicada também alteraram o rumo dessa 

disciplina. (SOARES, 2002, p. 171). 
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2. Objetivos da pesquisa 

 

Retomando as palavras de Chervel ao dizer que uma disciplina se coloca a serviço de 

uma finalidade, pretendemos olhar para o ensino da leitura nas aulas de Língua Portuguesa 

para compreender como esta disciplina agia e age em relação às exigências sociais de cada 

década. Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa é construir uma parte da história do 

ensino da leitura nas décadas de 1960 a 1990 por meio da análise do material didático levando 

em conta o recorte histórico em que cada livro está inserido.  

Além disso, objetivamos olhar para a história do ensino da leitura dentro da disciplina 

Língua Portuguesa, com a intenção de construir uma narrativa para compreender como essa 

disciplina foi se construindo diacronicamente, ou seja, porque ela tomou um formato 

específico naquele período. Assim, o objetivo é relacionar/analisar o desenvolvimento 

linguístico paralelamente aos fatos históricos.   

A fim de complementar o objetivo geral, pretendemos atingir alguns objetivos 

específicos: (a) Compreender nos dizeres do autor no texto de apresentação qual o 

posicionamento apresentado quanto ao ensino da leitura; (b) que ensino de leitura é projetado 

em cada momento histórico; (c) como os textos utilizados na composição do livro didático 

revelam o perfil do leitor em cada contexto estudado.  

  

3. Escolha do corpus  

 

A fim de desenvolvermos este trabalho, escolhemos um livro didático de Língua 

Portuguesa de cada década, no período de 1960 a 1990. Esse recorte histórico foi escolhido 

pois marca um período de transição na educação e nas ciências linguísticas: (a) 

democratização da educação com a aprovação da LBD em 1961; (b) ditadura militar de 1964 

a 1985, propondo novos ideias à educação; (c) implementação da Linguística no curso de 

Letras na década de 1960; (d); chegada de campos da Linguística no Brasil (Linguística 

Aplicada, Análise de Discurso, Sociolinguística, Psicolinguística e outras), os quais 

influenciariam no ensino de língua materna após a década de 1970; (e) aprovação do PCN – 

Parâmetros Curriculares Nacionais, com o objetivo de nortear a educação brasileira com 

objetivo comum para cada disciplina.    

Nossa escolha pelo material didático como objeto de estudo justifica-se pelo fato de 

ele ser um documento que representa a maneira como a língua portuguesa era ensinada, 

portanto, por meio dele, podemos conferir quais textos eram selecionados para ensino da 



16 
 

 

leitura, quais atividades eram aplicadas para compreensão do mesmo. Além disso, temos 

ciência de que cada autor, ao elaborar o seu material, baseava-se nas teorias linguísticas e 

pedagógicas vigentes de cada época. Como critério de seleção, buscamos obras que tivessem 

relevância nos seus contextos específicos de publicação
5
.  

 A seguir apresentaremos as informações bibliográficas do corpus selecionado para 

esta pesquisa. 

 

Tabela 1: Referências bibliográficas do corpus 

Nome do livro 

didático 

Português Comunicação 

em Português 

Português uma 

Língua 

Brasileira 

Linguagem e 

interação 

Autor (es) Domingos 

Paschoal 

Cegalla 

Domício 

Proença Filho 

Ignez de 

Carvalho 

Machado 

Elisiane Vitória 

Tiepolo, Reny 

M. Gregolin, 

Sonia A. 

Glodis 

Medeiros 

Série 2ª série ginasial 6ª série 6ª série 6ª série 

Ano de 

publicação 

1965 1979 1989 1998 

Editora Companhia 

Editora 

Nacional 

Editora Ática Editora 

Scipione Ltda 

Módulo 

Editora 

Tipo de livro Manual do 

aluno 

Manual do 

aluno 

Manual do 

professor 

Manual do 

aluno 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Partindo da necessidade de se compreender qual era a composição textual dos livros 

abordados e a quem eram dirigidos, criamos um quadro apresentando tais considerações.  

 

 

                                                           
5
 O livro Português, por exemplo, produzido por Domingos Paschoal Cegalla, teve grande demanda na educação 

no contexto da década de 1960 (RODRIGUES, 2012). Nota-se que o exemplar utilizado nesta pesquisa, 

publicado em 1965, já estava em sua 12ª edição. As outras obras não apresentam a edição da obra, por isso  

omitimos na tabela.  
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Tabela 2: Destinatário dos materiais didáticos e composição antológica. 

Livro Didático Quem 

assina 

A quem é dirigido Textos que compõem a 

Antologia do Livro 

Didático 

Português Autor Mestres e alunos Textos literários 

Comunicação em 

Português 

Autor Aluno Textos literários 

Português, uma 

Língua Brasileira 

Autora Professor Textos literários e não-

literários 

Linguagem e 

interação 

As autoras Aluno Textos literários e não-

literários 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 O quadro a seguir apresenta as informações quanto à formação dos professores 

apresentadas no material didático.  

 

Tabela 3: Formação dos autores apresentadas no livro didático.  

Livro Didático Autor Formação 

Português Domingos Paschoal 

Cegalla 

Não informa 

Comunicação em 

Português 

Domício em 

Português 

Bacharel e Licenciado em Letras, 

Livre-Docente e Doutor em Letras 

(Literatura Brasileira) 

Português, uma 

Língua Brasileira 

Ignez de Carvalho 

Machado 

Não informa 

Linguagem e 

interação 

Elisiane Vitória 

Tiepolo 

Formada em Letras, Mestre em 

Literatura Brasileira 

Reny M. Gregolin Formada em Letras, Mestre em 

Letras, Doutora em Linguística 

Sonia A. Glodis 

Medeiros 

Formada em Letras 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Da mesma maneira como consideramos as informações sobre o material didático, 

temos conhecimento da importância em se apresentar a formação dos autores, pois esta 

influencia na percepção do livro como produto de um contexto específico. As informações 

apresentadas sobre os autores dos materiais são referentes ao momento em que suas obras 

foram publicadas. Seguiremos a sequência cronológica para apresentação dos autores.  

Autor do livro Português, entre outros
6
, Domingos Paschoal Cegalla formou-se em 

Letras Clássicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná. Lecionou língua 

portuguesa, literatura e latim.  

Representando a década de 1970, autor do livro Comunicação em Português, Domício 

Proença Filho formou-se em Letras Neolatinas (bacharelado e licenciatura) pela antiga 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Concluiu Doutorado em Letras e 

torou-se Livre-Docente na mesma área. Foi professor concursado do Instituto de Letras da 

Universidade Federal Fluminense e do magistério oficial do Estado do Rio de Janeiro, além 

de ter lecionados em outras faculdade e colégios particulares, como PUC – RJ e  Colégio 

Pedro II (FILHO, 1979). 

Não encontramos informações quanto à autora Maria Ignez de Carvalho, e nem sua 

obra traz sua biografia. Tentaremos, pois, inferir sua formação por meio da análise de sua 

obra, acreditando assim que seu livro está subsidiado por alguma teoria linguística. 

Por fim, representando a década de 1990, analisaremos um livro que possui três 

autores. Elisiani Vitória Tiepolo formou-se em Letras pela Universidade Federal do Paraná. 

Concluiu o mestrado em Literatura Brasileira. Trabalho na elaboração do Currículo Básico 

para escolas públicas do Paraná. Reny Maria Gregolin formou-se em Letras pela Universidade 

Católica do Paraná. Mestre em Letras pela Universidade Federal do Paraná, conclui seu 

Doutorado em Linguística pela Unicamp.  Sonia Aparecida Glodis Medeiros concluiu o curso 

de Letras pela Universidade Federal do Paraná.  

  

 

4. Fundamentação teórica e questões metodológicas  

 

Para analisar o material selecionado é necessário ter uma visão histórica, inserindo o 

autor do livro didático nesse contexto. Entendemos que a língua não é um instrumento 

                                                           
6
 O autor, mais adiante publicou Dicionário de dificuldades da língua portuguesa, Novíssima gramática da 

língua portuguesa, Dicionário escolar: língua portuguesa e da Nova minigramática da língua portuguesa 

(L&PM, 2015).  
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autônomo, ela vai se construindo com o homem na história, ou seja, ela acontece dentro de 

um contexto. O livro didático é o material cuja função é ensinar regras da língua, portanto ele 

é um objeto de estudo que identifica a inconstância dessa atividade (a língua).  

Portanto, tendo o livro didático como nosso objeto de estudo (podemos estabelecer 

seus autores como sujeitos de um discurso dentro de um contexto), não é possível analisá-lo 

sem situá-lo num determinado contexto. Nascimento afirma que “as mudanças que se operam 

na língua partem das mudanças do homem” (2011, p.4).  

 Para isso, buscamos ferramentas da Historiografia Linguística, ou seja, a disciplina e 

campo de estudos que procura interpretar e analisar o que se disse sobre a linguagem dentro 

de um recorte temporal, considerando fatores socioculturais. Em outras palavras, ela é 

 

o estudo interdisciplinar do curso evolutivo do conhecimento linguístico; ela 

engloba a descrição e a explicação, em termos de fatores intradisciplinares e 

extradisciplinares (cujo impacto pode ser “positivo”, i.e., estimulante, ou 

“negativo”, i.e., inibidores ou desestimulantes), de como o conhecimento 

linguístico, ou mais genericamente, o know-how linguístico foi obtido e 

implementado (SWIGGERS, 2010 apud BATISTA, 2013, p. 48). 

 

A HL
7
 conta com a interdisciplinaridade entre a História e a Linguística. Ambas as 

áreas caminham e trabalham juntas nesta empreitada, pois ao se tratar do estudo da língua, 

pode-se dizer que a historiografia linguística é uma ciência que está diretamente ligada ao 

homem, portanto, também abrange áreas como a Antropologia, Sociologia, Filosofia entre 

outras. Nascimento aponta que 

 

pela HL
8
, entendida como atividade investigativa pluridisciplinar, podemos 

conhecer melhor aquilo que faz do homem um ser sócio-histórico, capaz de 

depreender o que está materializado no documento, reconhecer melhor os 

elementos de realidade passada e compreender mais profundamente a si 

mesmo, a realidade em que vive e programar-se para o passado 

(NASCIMENTO, 2011, p. 3).   

 

Cabe ao historiógrafo tentar entender como se dá a construção de um saber linguístico 

dentro de um recorte histórico. Segundo Batista (2013) a área “não toma por objeto a língua e 

seus fenômenos, mas o que foi dito e produzido (em contextos sociais e históricos) a respeito 

das línguas e seus fenômenos” (BATISTA, 2013, p. 49). Sendo assim, “a HL apresenta-se 

para a comunidade científica com o objetivo de descrever e explicar como se adquiriu, 

                                                           
7
 Historiografia Linguística 

8
 Historiografia Linguística – esse legenda está no artigo original 
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produziu, formulou e desenvolveu o conhecimento linguístico em determinado contexto” 

(SWIGGERS, 1990 apud BASTOS; PALMA, 2004, p. 18).  

“A Historiografia Linguística não apresenta parâmetros metodológicos comuns aos 

campos de investigação dentro da Linguística” (BASTOS; PALMA, 2004, p. 19), por esse 

motivo, apresentaremos algumas possiblidades discutidas pelos pesquisadores da área. Para 

compreender essa atividade, Altman traz a seguinte consideração: 

 

A atividade historiográfica que ambiciona compreender os movimentos em 

história da ciência, presume, inevitavelmente, uma atividade de seleção, 

ordenação, reconstrução e interpretação dos fatos relevantes (história ‘rerum 

gestarum’
9
) para o quadro de reflexão que constrói o historiógrafo (ALTMAN, 

1998 apud BASTOS; PALMA, 2004, p. 19). 

 

 

De acordo com isso, devemos retomar a ideia de que a historiografia não se resume em 

reunir fatos do passado, mas sim “identificar o contexto e suas influências sobre o 

conhecimento linguístico” (LUNA, 1998 apud BASTOS; PALMA, 2004, p. 19).     

O primeiro método que apresentaremos é a separação de dois parâmetros de análise: 

parâmetros internos e externos. Segundo Batista, essa divisão “proposta em parâmetros 

internos e externos segue mais o intuito de uma apresentação clara de fatores a serem 

investigados do que uma posição a ser tomada, de forma separada, na pesquisa” (BATISTA, 

2013, p. 75). 

Os parâmetros externos são relativos ao contexto de produção da obra (BATISTA, 

2013, p. 74). Nesse ponto consideram-se aspectos políticos, culturais, sociais, econômicos que 

teriam marcado aquele contexto e suas produções linguísticas.    

Os parâmetros internos são relativos à análise linguística do material. Nessa situação o 

objeto de estudo é analisado a partir de algum método teórico. Esse processo “requer que o 

pesquisador, a priori, tenha compreensão do passado, presente no documento e, 

posteriormente, interprete-o, à luz de tendências modernas, os dados registrados nele” 

(NASCIMENTO, 2011, p.7).  

Além destes parâmetros, a análise do material linguístico pode ser realizada por três 

princípios desenvolvidos por Konrad Koerner: contextualização, imanência e adequação 

(KOERNER, 1995 apud BATISTA, 2013). 

O princípio de contextualização reconstrói o clima de opinião em que o material está 

inserido. Esse princípio “é responsável por situar uma obra e seu autor num quadro de 

                                                           
9
 “A expressão latina remete às coisas realizadas, ou seja, a uma história já feita” (BASTOS, PALMA, 2004, p. 

19). 
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reflexão mais amplo, considerando que a produção e a recepção de ideias não se dão de forma 

isolada” (BATISTA, 2013, p. 76). A linguagem se desenvolve dentro de um espaço social, 

influenciada por fatores sociais, políticos, culturais entre outros. Dessa forma, não seria 

possível compreender sobre a manifestação da linguagem, ação do homem, sem antes situá-lo 

em determinada esfera histórica.  

O princípio de imanência pretende “compreender o objeto de análise em sua própria 

natureza e configuração social e temporal, isto é, analisar o pensamento linguístico tal como 

ele se define” (BATISTA, 2013, p. 76). O historiógrafo precisa ter cuidado para não traçar 

comparações entre a construção textual analisada e a visão linguística contemporânea, visto 

que este não é o objetivo da historiografia linguística. Tal atividade não é tão simples quanto à 

metodologia indica, uma vez que o trabalho do historiógrafo é, também, “resultado de um 

ponto de vista, de uma seleção, que pode encontrar dificuldades para abordar a obra tal como 

ela é pois a observação não se encontra exclusivamente num viés positivista” (BATISTA, 

2013, p. 77), considerando que o objeto da pesquisa está relacionado a uma série de fatos que 

constroem seu contexto, que difere da formação discursiva do historiógrafo.     

O último princípio proposto por Koerner, princípio de adequação, relaciona-se aos 

dois primeiros apresentados: o historiógrafo desenvolve sua análise por meio de avaliações 

críticas entre contexto e texto, construindo a narrativa historiográfica (BATISTA, 2013, p. 

77). Em outras palavras,  

 

Diz respeito ao momento de o historiógrafo, de forma implícita, aventurar-se a 

introduzir aproximações modernas do vocabulário técnico e a construir um 

quadro conceitual de trabalho que permita, à apreciação dos textos analisados, 

seus conceitos e teorias, com a constatação das afinidades de significado que 

subjazem a ambas as definições (BASTOS; PALMA, 2004, p. 11).      

 

 Tendo a noção teórica da historiografia linguística, assim como princípios 

metodológicos, nossa pesquisa pretende aplicar tais métodos à análise do material 

selecionado. Dessa maneira, pretendemos compreender o contexto de produção dos livros 

didáticos. Para isso, apresentaremos dois capítulos que evidenciarão os parâmetros externo 

desta pesquisa: o primeiro contando a história da disciplina Língua Portuguesa e o segundo 

apresentando a história do livro didático. Desta forma, teremos uma visão do clima de opinião 

da época, ou seja, compreenderemos o contexto histórico, considerando os aspectos sociais, 

culturais, políticos e antropológicos. 

 Para a construção do parâmetro interno da pesquisa, apresentaremos um quadro 

histórico sobre a concepção do ensino da leitura por meio do livro didático no contexto em 
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que os livros foram produzidos, 1960, 1970, 1980 e 1990. A importância desse recorte se 

justifica pelo fato de não podermos trazer dogmas linguísticos modernos para um olhar do 

passado. Ou seja, é preciso compreender o motivo da concepção da leitura naquele contexto, 

assim como perceber como ela vai se modificando dentro do recorte histórico já apontado. 

Nesse recorte cabe compreender que o ensino da leitura se modificou em parte por influência 

das disciplinas acadêmicas (linguística, linguística aplicada, sociolinguística, análise do 

discurso entre outras que serão apresentadas no capítulo sobre o contexto da disciplina Língua 

Portuguesa) na educação básica.   

 Por fim, a partir do princípio de adequação, traçaremos uma análise averiguando como 

os textos que compõem a antologia do material didático dialogam com os aspectos externos e 

internos apresentados anteriormente. A análise do material deve ser realizada com bastante 

cuidado, para que não haja uma preferência por dogmas do presente, ou mesmo, a “promoção 

de herói” no aspecto linguístico. Concluindo,  

 

a HL apresenta-se para a comunidade científica com o objetivo de descrever e 

explicar como se adquiriu, produziu, formulou e desenvolveu o conhecimento 

linguístico em um determinado contexto (SWIGGERS, 1990 apud BASTOS; 

PALMA, 2004).  

 

 

 

5. Organização da dissertação  

 

A dissertação está dividida em três capítulos, além desta introdução e das 

considerações finais.   

 Na introdução apresentamos a linha de pesquisa que este trabalho se fundamenta, 

buscando conceituar a Historiografia Linguística e expondo os princípios de Koener que 

servirão de base metodológica para o desenvolvimento dos capítulos presentes.    

 O primeiro capítulo busca, a partir do princípio de contextualização, apresentar um 

breve panorama histórico acerca da disciplina Língua Portuguesa nas décadas de 1960 a 1990. 

Da mesma forma, por se tratar do corpus desta pesquisa e por ser o documento que representa 

cada contexto, procuramos situar o livro didático no mesmo recorte temporal, expondo suas 

alterações decorrentes de fatores políticos, sociais e científicos.  

A partir do princípio de imanência, o segundo capítulo busca construir o panorama 

histórico do desenvolvimento das ciências linguísticas e sua influência no ensino de língua 
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materna. Também, preocupou-se em apresentar quais textos eram inseridos nos materiais 

didáticos de cada contexto.   

O terceiro capítulo ocupou-se, por meio do princípio de adequação, em situar os 

materiais didáticos em seu contexto histórico, procurando estabelecer um diálogo entre o 

corpus e os princípios de contextualização e imanência.   

 A conclusão desta pesquisa procurou construir um diálogo entre os materiais 

analisados nesta pesquisa, avaliando cada obra dentro de seu contexto específico.  

 Por último, apresentaremos as referências bibliográficas que este material teve por 

respaldo teórico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

ENSINO DE LEITURA POR MEIO DO LIVRO DIDÁTICO NAS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA: PERCURSO HISTÓRICO 
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1. ENSINO DE LEITURA POR MEIO DO LIVRO DIDÁTICO NAS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA: PERCURSO HISTÓRICO 

 

O presente capítulo objetiva construir um breve panorama histórico sobre o ensino da 

leitura por meio do livro didático nas aulas de Língua Portuguesa nas décadas 1960, 1970, 

1980 e 1990. Para tal fim, dividi-lo-emos em duas partes: a história da disciplina Língua 

Portuguesa; a história do livro didático (seu percurso político e seu formato interno). Essa 

pesquisa se justifica pela necessidade de cumprir os três princípios básicos na historiografia 

linguística proposta por Konrad Koerner: contextualização, imanência e adequação 

(KOERNER 1995 apud BATISTA, 2013).  

O princípio de contextualização refere-se à reconstituição do clima de opinião da 

época, ou seja, as mais variadas correntes – filosóficas, políticas, econômicas, científicas e 

artísticas – “ao se interinfluenciarem, marcam indelevelmente todo um determinado período 

histórico, e dentro dele, portanto, o pensamento linguístico e a sociedade em geral” 

(BASTOS; PALMA, 2004, p. 11).  Para a contextualização desta pesquisa, faremos um breve 

panorama da história da disciplina Língua Portuguesa e da história do livro didático, ambos 

inseridos nas décadas em que esta pesquisa abarca. 

Apresentaremos primeiro um panorama histórico da disciplina Língua Portuguesa, em 

seguida a história do livro didático, como uma ferramenta no processo ensino-aprendizagem 

de tal disciplina. 

 

 

1.1.Considerações gerais sobre a disciplina Língua Portuguesa em 1960, 1970, 1980 e 

1990. 

 

Nesta exposição iremos apresentar em linhas gerais um panorama da disciplina Língua 

Portuguesa entre as décadas de 1960 ao final de 1990. Ao retomar o contexto da época, 

“verifica-se que em cada momento histórico ela se define pelas condições sociais, 

econômicas, culturais que determinam a escola e o ensino” (SOARES, 2002, p. 175). A 

retomada da história faz-se necessária, pois se trata de um parâmetro externo na análise do 

material didático. Santos aponta que 

o desenvolvimento de uma disciplina escolar está condicionado a fatores 

internos e externos. Os primeiros dizem respeito às próprias condições de 

trabalho na área, e os últimos estão diretamente relacionados à política 

educacional e ao contexto econômico, social e político que a determinam. A 
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importância, ou o peso atribuído a estes fatores dependerá do nível de 

desenvolvimento em que se encontra a própria área de estudos, bem como do 

próprio contexto educacional e do regime político e tradição cultural que o 

circunscreve (1999 apud SOARES, 2002, p. 175). 

 

Quando olhamos para a disciplina Língua Portuguesa diacronicamente, percebemos 

que sua proposta atual está bem distante do formato que ela tinha em 1960, por esta razão, há 

a necessidade de retomar sua história, reconstruindo-a a fim de perceber suas alterações, e 

como estas dialogaram com as mudanças sociais e políticas dos respectivos contextos.  

Até 1940 a disciplina Língua Portuguesa era dividida em retórica, poética e gramática 

(SOARES, 2002). Essa tradição baseava-se no fato de a escola atender as classes mais 

abastadas, “naturalmente adaptadas às características e exigências culturais” (SOARES, 2002, 

p. 164). Enquanto grupos sociais e economicamente privilegiados a tinham como o ensino 

alicerçado na tradição apresentada, as classes populares “não tinham acesso à escola, pois não 

havia o que hoje chamamos de ‘democratização do ensino” (SANTOS; SILVA; LIMA, 2014, 

p. 142), o que havia para alguns dessa classe era um breve processo de alfabetização 

(SOARES, 2002). 

No período de 1950 a 1960, a disciplina, aqui estudada, altera-se devido às 

necessidades sociais do contexto. Inicia-se o processo de democratização do ensino – que se 

estendeu por mais décadas –, de maneira que a escola passaria a receber alunos dos mais 

diversos níveis culturais. Tal mudança, logo, afetaria o eixo pedagógico em que o ensino da 

língua portuguesa seguia (SOARES, 2002).     

Em 1961, a 1ª Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei 4.024/61) foi aprovada, 

oficializando, de certa forma, a democratização da educação, de modo que todos teriam 

direito à educação oferecida pelo Estado.  

 

Nesse período, há alteração da população escolar, tanto em relação aos alunos 

como em relação aos docentes; entretanto, as propostas de ensino 

permaneceram as mesmas, isto é, de análise gramatical, embora, como 

pondera Bezerra, juntamente com o estudo do texto (SANTOS; SILVA; 

LIMA, 2014, p. 144). 

 

No entanto, apesar de a democratização do ensino na nação ter sido um passo 

relevante, ela também gerou algumas consequências dentro do âmbito escolar, uma vez que 

este não estava totalmente preparado para as mudanças previstas em lei. Com tal crescimento 

do corpo discente, a demanda de professores também se expandiu. Entretanto não havia 

docentes qualificados para exercer de imediato as funções necessárias, o que fez com que 
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muitos assumissem o cargo sem o preparo devido, apesar de terem uma formação educacional 

(SOARES, 2002). 

Outra consequência do amplo recrutamento de professores foi o rebaixamento salarial, 

devido à expansão educacional, o que levou muitos profissionais a aumentar sua carga horária 

para manter uma renda sem luxo.  Isso gerou consequências em relação ao desempenho 

pedagógico, pois “a precárias condições de trabalho obriga os professores a buscar estratégias 

de facilitação de sua atividade docente – uma delas é transferir ao livro didático a tarefa de 

preparar aulas e exercícios
10

” (SOARES, 2002, p. 167).  

O corpo discente também sofreu alterações, pois diante das reivindicações das classes 

populares, os alunos que chegavam à escola não tinham contato com a norma de prestígio, 

uma vez que essas famílias pouco tinham acesso a práticas de leitura e escrita (SOARES, 

2002).  

O período ditatorial iniciado em 1964 trouxe perspectivas novas no que se refere à 

relação do cidadão com o país. O lema “Brasil: ame-o ou deixe-o” escancarou a ideologia 

política dos militares, ou seja, o patriotismo exacerbado foi valorizado como condição do que 

se imaginava ser um bom cidadão. Reflexos desse pensamento reverberaram na educação, isto 

é, a escola se tornou um instrumento de formação do patriota, daquele que ama o país, na 

visão dos dirigentes políticos no período. Diante disso, dois propósitos básicos são revelados: 

“preservar a tradição da língua portuguesa implantada no Brasil consoante ao modelo do 

português europeu e assegurar a formação de cidadãos comprometidos com os interesses da 

pátria” (MEDEIROS; ARAKAKI; COSTA, 2014, p. 84). 

Em virtude de uma nova versão da Lei de Diretrizes e Bases, em 1971
11

, a disciplina 

passou novamente por mudanças, “a nova lei, sob a égide desse governo, reformulou o ensino 

primário e médio, punha a educação, segundo os objetivos e ideologia do regime militar, a 

serviço do desenvolvimento” (SOARES, 2002, p. 169). A disciplina língua portuguesa passou 

a ser chamada de Comunicação e Expressão nas séries iniciais, Comunicação em língua 

portuguesa nas séries finais, e no 2º grau recebeu o nome de Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira (SOARES, 2002,).  

Os objetivos da disciplina também tomaram outros rumos, pois numa era em que a 

tecnologia crescia, a prática de leitura também se tornava essencial para o desenvolvimento de 

                                                           
10

 Esclarecermos melhor essa afirmação no tópico a seguir sobre o livro didático na escola. 
11

 “Essa lei estabeleceu como objetivo geral, tanto para o ensino fundamental (primeiro grau, com oito anos de 

escolaridade obrigatória) quanto para o ensino médio (segundo grau, não-obrigatório), proporcionar aos 

educandos a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-

realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1997, p. 14).   
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novas práticas sociais. Petrucci aponta que “enquanto existir a atividade de produção de textos 

através da escrita (seja em que forma for), não poderá faltar a atividade correspondente de ler” 

(1999, p. 203). Nessa perspectiva os objetivos passaram a ser pragmáticos e utilitários: 

 

Trata-se de desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno como 

emissor e recebedor de mensagens, através da utilização e compreensão de 

códigos diversos – verbais e não-verbais.  Ou seja, já não se trata mais de 

estudo sobre a língua ou estudo da língua, mas de desenvolvimento do uso da 

língua (SOARES, 2002, p. 169).  

 

 

Devido ao êxodo rural na década de 1970 aumentou o número de matrículas no ensino 

regular, inchando as cidades brasileiras. O recrutamento de professores tornou-se mais uma 

vez menos seletivo, pois com o aumento de alunos na escola, não havia professores 

preparados disponíveis.  

 

As licenciaturas passaram a ser feitas em habilitação específica do 2º grau e 

habilitação por área de 1º grau. Esta última contemplava a ideia de formar 

professores destinados às séries finais do primeiro grau (hoje, anos finais do 

ensino fundamental), em cursos de curta duração, conhecidos como 

Licenciaturas Curtas. [...] Tal tipo de formação, a ‘curta’, foi amplamente 

criticada por muitos educadores pela sua extrema precariedade na formação 

docente (LUZ, 2010 apud RODRIGUES, 2012, p. 40).      

 

Diante disso, os professores tornaram-se cada vez mais despreparados para exercer o 

magistério, além disso, devido ao pouco tempo no ensino superior, tinham pouco contato com 

a norma culta da língua. Mais tarde isso geraria conflitos quanto ao desempenho desses 

profissionais na sala de aula.  

 Na metade da década de 1980, com o fim do regime da ditadura, as denominações 

Comunicação e expressão e Comunicação em língua portuguesa foram eliminadas, 

retornando a denominação Português para a disciplina do currículo do ensino fundamental e 

médio, devido a insistentes protestos direcionados ao Conselho Federal de Educação: 

 

Na verdade, os protestos contra as denominações comunicação e expressão e 

comunicação em língua portuguesa não representavam apenas um desejo de 

retorno à denominação anterior, português, mas significavam a rejeição de 

uma concepção de língua e de ensino de língua que já não encontrava apoio 

nem no contexto político e ideológico da segunda metade dos anos 1980 

(época da redemocratização do país) nem nas novas teorias desenvolvidas na 

área das ciências linguísticas que então começavam a chegar em campo de 

ensino da língua materna (SOARES, 2002, p. 170 – 171, grifos da autora).   
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 Além da nomenclatura da disciplina, havia queixas quanto à metodologia e a práticas 

utilizadas nas aulas de língua portuguesa, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998). Tais críticas deviam-se a fatores como: (a) não era considerada a realidade 

dos alunos e seus respectivos interesses; (b) a excessiva escolarização das atividades de leitura 

e de produção de texto; (c) o uso de texto como pretexto para o ensino de valores morais e 

valores gramaticais; (d) a excessiva valorização da gramática normativa, insistindo nas regras 

de exceção, o que consequentemente gerava preconceito com a oralidade e outras variantes da 

língua; (e) o ensino descontextualizado de gramática, utilizando frases soltas; (f) a 

apresentação de uma teoria gramatical inconsistente; (g) uma espécie de gramática tradicional 

mitigada e facilitada (BRASIL, 1998, p. 18). 

 Em 1980 é que as ciências linguísticas – a linguística, a sociolinguística, a 

psicolinguística, a linguística textual, a pragmática, a análise do discurso – começam a ser 

estudados para aplicação no ensino da língua materna
12

. Geraldi (1984) aponta que apesar da 

Linguística estar presente no curso de Letras obrigatoriamente, pouco era feito em termos de 

Linguística Aplicada, e quando havia alguma proposta, o trabalho se perdia devido à falta de 

articulação entre as disciplinas:  

os professores da área de pedagogia (em especial os de Prática de Ensino), 

geralmente desinformados dos estudos linguísticos (louvem-se as exceções), 

pouco contribuem para uma combinação de esforços que leve a um preparo 

mais completo do professor de língua (GERALDI, 1984, p. 18).  

  

 A sociolinguística, entre outras ciências linguísticas, alertou a escola acerca das 

variedades linguísticas utilizadas pelos alunos. Se antes as aulas eram tradicionalmente 

direcionadas a classes privilegiadas por já terem conhecimento sobre a norma culta, agora as 

aulas passaram a olhar também alunos com heterogeneidade linguística (SOARES, 2002). 

 A linguística trouxe novas concepções da gramática do português, ao desenvolver 

estudos de descrição da língua portuguesa. Tais concepções interviram na forma do ensino da 

língua, opondo-se à forma prescritiva que vinha vigorando. Por tal postura tradicional do 

ensino, muitos autores de material didático da época começaram a se posicionar buscando um 

ensino contemporâneo, que se pautasse em linha científica. Além disso, os resultados obtidos 

pelos alunos na década de 1980 não eram satisfatórios, o que fez com que a mídia criticasse o 

ensino da língua portuguesa, que estava passando por um período de transição: 

 

                                                           
12

 Apesar de tais disciplinas passarem a influenciar no ensino da língua materna, devemos considerar que isso 

não ocorreu de imediato, mas foi ocorrendo processualmente. Retomaremos esta questão no capítulo 3, falando 

sobre o desenvolvimento linguístico no Brasil.  
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O que antes parecia ser apenas incômoda suspeita, emerge agora como brutal 

realidade: os universitários brasileiros, ressalvadas exceções, tem dificuldades 

de expressão oral e escrita, vivem num mundo quase sem palavras, esvaziado 

de idéias, e perdem aos poucos a capacidade de pensar. Mais: submetidos a 

provas em que lhes seja exigido um mínimo de reflexão e de esforço, revelam 

um completo despreparo intelectual, praticam grosseiros atentados contra o 

vernáculo e contra a própria cultural universal (VEJA apud FARACO, 1984, 

p. 17). 

 

 A crítica dava-se ao fato de a disciplina Língua Portuguesa desenvolver um trabalho 

tradicional e que foi julgado como “inútil” por Geraldi (1984). O ensino era baseado no 

ensino de nomenclaturas gramaticais, sem que houvesse uma adequação à nova visão de 

linguagem: “a língua só tem existência no jogo que se joga na sociedade, na interlocução, e é 

no interior de seu funcionamento que se pode procurar estabelecer as regras de tal jogo” 

(GERALDI, 1984, p. 43).    

Em 1990 a proposta de Letramento causaria um enorme impacto no ensino da Língua 

Portuguesa, especialmente nos aspectos voltados à leitura, pois situaria o aluno como um 

sujeito que precisa desenvolver ações dentro de determinadas esferas sociais para atingir um 

objetivo (KLEIMAN, 2004). Em caráter disso, os livros passam a inserir textos dos mais 

variados gêneros textuais como bula de remédio ou passagem de ônibus
13

.   

 A nova Lei de Diretrizes e Bases, aprovada em 20 de dezembro de 1996, consolidou e 

ampliou o dever do poder público para com a educação em geral. Embora houvesse uma 

política que iniciasse a inclusão do aluno no sistema educacional, o tempo de permanência do 

mesmo na escola variava muito (BRASIL, 1997), como revela o quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Até meados da década de 1980 os textos mais utilizados nas aulas de língua portuguesa eram os de caráter 

literário.  
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 1960 1970 1980 1990 

     Gênero 

Mulher 

Homem 

     Cor  

Preto  

Pardo 

Branco 

Amarelo  

     Regiões  

Nordeste 

Norte/Centro-Oeste 

Sul  

Sudeste  

 

1,9 

2,4 

 

0,9 

1,1 

2,7 

2,9 

 

1,1 

2,7 

2,4 

2,7 

 

2,2 

2,6 

 

... 

... 

... 

... 

 

1,3 

0,9 

2,7 

3,2 

 

3,5 

3,9 

 

2,1 

2,4 

4,5 

6,4 

 

2,2 

4 

3,9 

4,4 

 

4,9 

5,1 

 

3,3 

3,6 

5,9 

8,6 

 

3,3 

... 

5,1 

5,7 

Figura 2: Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD/IPEA (BRASIL,1997, p. 21). 

O quadro acima revela não apenas as desigualdades regionais, de gênero e cor, como 

também a concentração de renda e níveis elevados de pobreza. Isso aponta para um sistema 

educacional que está em construção, em outras palavras, não foi com a aprovação da LDB de 

1961 que a esfera educacional brasileira alterou seu perfil
14

. Diante de tais desigualdades, a 

escola sofre consequências no que tange ao desenvolvimento educacional. Ao tomarmos a 

disciplina língua portuguesa como objeto de análise, podemos refletir sobre algumas das 

dificuldades sofridas por muitas escolas no processo ensino-aprendizagem. Em primeiro, nas 

regiões de maior pobreza não havia bibliotecas equipadas para a leitura; em segundo, em 

algumas regiões desfavorecidas não havia uma imprensa que pudesse noticiar fatos ocorridos; 

por último, sendo o livro didático praticamente o único recurso pedagógico de muitas 

escolas
15

, há uma enformagem quanto ao ensino da leitura, no que se refere à seleção de 

textos
16

. Para Soares houve uma falsa democratização da escola, pois  

                                                           
14

 A democratização do ensino do Brasil, no sentido de alcançar todas as crianças e adolescentes para o universo 

escolar, foi acontecendo de forma fracionada. Apesar de hoje a realidade escolar ter alcançado melhora 

significativa, há ainda muitos casos de evasão escolar, e crianças que nem foram alfabetizadas.   
15

 “O livro didático passou por um processo político burocrático para que fosse levado a todas as escolas 

brasileiras. Portanto, no início da democratização do ensino muitas escolas não tinham nem este recurso 

pedagógico” (VOLVER; RAMOS, 2009).  
16

 Em 1992, Paulo Freire iria criticar essa prática de universalizar o ensino, por meio da obra Pedagogia da 

Esperança, ressaltando a necessidade de partir do conhecimento do aluno para conseguir consolidar seu objetivo 

pedagógico (FREIRE, 2011).  
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em primeiro lugar, não há escola para todos e, em segundo lugar, e 

principalmente, a escola que existe é antes contra o povo que para o povo. As 

altas taxas de repetência e evasão mostram que os que conseguem entrar na 

escola, nela nem conseguem aprender, ou não conseguem ficar (SOARES, 

1986 apud RODRIGUES, p. 46).   

 

Diante de um quadro de desigualdade na educação brasileira (não apenas econômica, 

mas também quanto ao conteúdo ensinado), a LDB de 1996 reforçou a necessidade de 

propiciar a todos uma educação básica comum, o que implicaria formular diretrizes que 

norteariam o currículo pedagógico. Para dar conta desse amplo objetivo, é consolidada a 

organização curricular com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
17

, em 1997. No ano 

seguinte, foi publicado o PCN de Língua Portuguesa,
18

 com a finalidade de   

 

constituir-se em referência para as discussões curriculares da área - em curso 

há vários anos em muitos estados e municípios - e contribuir com técnicos e 

professores no processo de revisão e elaboração de propostas didáticas 

(BRASIL, 1988, p. 6). 

 

Em outras palavras, seu objetivo era/é nortear o trabalho do professor, assim como 

estipular uma ciência que servisse de base para o ensino, uma vez que com a interferência de 

novos campos – linguística, sociolinguística, linguística textual, psicolinguística, análise do 

discurso – no ensino, muitos educadores encontraram-se confusos entre metodologias do 

passado e as mais atuais. Segundo Rojo, a criação dos PCNs foi um avanço considerável nas 

“políticas educacionais brasileiras em geral e, em particular, no que se refere aos PCNs de 

Língua Portuguesa, nas políticas linguísticas contra o iletrismo e em favor de uma cidadania 

crítica e consciente” (2000, p. 27).  

 A proposta da criação de um parâmetro curricular para língua portuguesa também se 

justificava pela necessidade de universalizar a educação básica.  

 

Dada a diversidade regional, cultural, política existente no país, os PCNs 

buscam parametrizar referências nacionais para as práticas educativas, 

procurando fomentar a reflexão sobre os currículos estaduais e municipais, já 

em andamento em diversos estados e municípios (ROJO, 2000, p. 28). 

  

                                                           
17

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais publicaram diretrizes norteadoras de todas as disciplinas escolares. 
18 O PCN abordado nesta pesquisa é referente ao 3º e 3º ciclo do Ensino Fundamental, tendo em vista que há 

outros PCNs , não só desta mesma disciplina (referentes às séries iniciais e ao Ensino Médio) mas as outras 

disciplinas que compõem a grade curricular do ensino regular.  
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O PCN de Língua Portuguesa distribuiu os conteúdos em dois eixos de práticas de 

linguagem: as práticas de uso da linguagem e as práticas de reflexão sobre a língua e sobre a 

linguagem, conforme apresentado no diagrama abaixo (BRASIL, 1998). 

 

Figura 3: Diagrama representando a repartição dos conteúdos no PCN de Língua Portuguesa. 

Adaptação. Brasil, 1998, p. 35. 

 

Os conteúdos indicados para as práticas de USO dizem respeito aos aspectos que 

caracterizam o processo de interlocução, envolvendo: (a) a historicidade da linguagem e da 

língua; (b) aspectos do contexto de produção, representações de mundo e interações sociais: 

processo de alteridade, considerando a finalidade discursiva assim como o contexto 

discursivo; (c) implicações do contexto de produção na organização dos discursos (gêneros e 

suportes); (d) implicações do contexto de produção no processo de significação 

(representações dos interlocutores no processo de construção dos sentidos; articulação entre 

texto e contexto no processo de compreensão; relações intertextuais) (BRASIL, 1998, p.35). 

 Os conteúdos indicados para as práticas do eixo REFLEXÃO referem-se à 

“construção de instrumentos para análise do funcionamento da linguagem em situações de 

interlocução, na escuta, leitura e produção, privilegiando alguns aspectos linguísticos que 

possam ampliar a competência discursiva do sujeito” (BRASIL, 1998, p. 36). Dessa forma 

abrangem aspectos ligados à variação linguística (modalidades, variedades, registros); 

organização estrutural dos enunciados; léxico e redes semânticas; processos de construção de 

significação; modos de organização dos discursos (BRASIL, 1998). 
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  O método do ensino da gramática normativa que já vinha sendo questionado
19

 

(SOARES, 2002) é exposto
20

 a mudanças, sendo assim, “as práticas devem partir do uso 

possível aos alunos para permitir a conquista de novas habilidades linguísticas, 

particularmente daquelas associadas aos padrões da escrita” (BRASIL, 1998, p. 18). Com 

isso, o material didático apresenta outra vertente quanto ao tratamento do uso da língua e da 

linguagem: a descentralização do estudo de textos escritos em norma culta. Há a abertura para 

a variação de modalidades textuais – textos orais e escritos – de variados gêneros, não se 

preocupando apenas com a norma culta. Isso pode ser conferido na abertura em que o PCN 

cria para a variação linguística, por interferência da sociolinguística.  

Diante disso, novas metodologias são propostas para as aulas de Língua Portuguesa: 

(a) compreensão ativa do texto, e não apenas a decodificação e o silêncio nas aulas; (b) 

produção de textos como uma interlocução efetiva, e não apenas um objeto para correção; (c) 

proporcionar situações discursivas que levem o aluno a pensar sobre a linguagem, refletindo 

acerca do uso da língua em detrimento à situação comunicativa em questão (BRASIL, 1998, 

p. 19). As práticas apontadas acima encontram relação com as palavras de Geraldi (1984) ao 

questionar a realidade das aulas de Língua Portuguesa: 

 

Na escola, não se produzem textos, escrevem-se redações; não se lêem textos, 

fazem-se exercícios de interpretação e análise de textos; não se faz análise 

linguística, aplicam-se a dados análises pré-existentes. E isso é simular o uso 

da língua escrita, simular leituras e, por fim, simular a prática científica da 

análise linguística (GERALDI, 1983 apud GERALDI, 1984, p. 95).   

 

Apesar de o PCN apresentar novos métodos de ensino baseados na influência das 

disciplinas acadêmicas da Letras, o material reconhece que tal teoria ainda não está 

consolidada como prática pedagógica:  

 

Nos dois primeiros ciclos do ensino fundamental, a prática e a reflexão 

pedagógica encontram-se relativamente organizadas. Entretanto, nos dois 

últimos ciclos, essa prática e reflexão ainda não estão consolidadas. Os 

                                                           
19

 “De todas as práticas escolares, a que foi mais questionada no contexto criado pela Linguística, foi a velha 

prática do ensino gramatical. Entre outras coisas, lembrou-se que os verdadeiros objetos linguísticos com que 

lidamos no do dia-a-dia são sempre textos, nunca sentenças isoladas, e observou-se (com razão) que as 

gramáticas têm muito pouco a dizer sobre esses objetos; mostrou-se que os gramáticos descrevem uma língua 

sem existência real; e apareceram vários livros que, desde o título, caracterizavam o ensino gramatical como uma 

forma de opressão ou minimizavam seu interesse pedagógico: um título de intenções polêmicas, como o do livro 

de Celso Luft, Língua e liberdade, seria absolutamente impensável algumas décadas antes” (ILARI, 

2015[Internet]). 
20

 Partir do conhecimento do aluno para alcançar o ensino da norma culta ainda não se tornou um método de 

ensino, visto que muitos professores hoje se encontram perdidos entre as duas disciplinas, devido à má 

interpretação que diferencia a sociolinguística e uso da norma culta.  
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Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa configuram-se como 

síntese do que foi possível aprender e avançar nesta década, em que a 

democratização das oportunidades educacionais começa a ser levada em 

consideração em sua dimensão política, também no que diz respeito aos 

aspectos intraescolares (BRASIL, 1998, p. 19). 

 

Além disso, outro desafio da implantação do PCN foi em relação à formação dos 

professores atuantes no ensino regular, uma vez que sua formação superior pouco abrangeu o 

que era proposto. Dois anos após a publicação do PCN, Rojo observara que 

 

esta proposta de organização curricular exige dos órgãos educacionais estatais 

providências no sentido de uma efetiva reorganização da formação inicial de 

contínua dos professores, que inclua revisões curriculares dos Cursos de 

Letras e das disciplinas de Prática de Ensino, e projetos que viabilizem uma 

formação em serviço dos atuais professores de LP realmente contínua (ROJO, 

2000, p. 30). 

  

Além disso, a teoria da enunciação de vezo bakhtiniano, assim como a teoria dos 

gêneros do discurso, adotados pelo PCN de Língua Portuguesa, encontrava-se praticamente 

ausente dos currículos de graduação em Letras (ROJO, 2000). 

 Os textos que antes eram tratados segundo sua tipologia – se eram narrativos ou 

argumentativos, por exemplo – passam a ser separados também segundo seu gênero textual
21

, 

criando assim duas segmentações conceituais: sequência tipológica e sequência discursiva.  

Essa concepção alteraria o rumo da leitura e interpretação do texto, pois se antes as 

atividades de leitura se concentravam nas informações dadas pelo texto, após tal noção 

conceitual, as atividades também considerariam o contexto de produção do texto, assim como 

sua atuação social. Tais reflexões dariam um novo sentido ao enunciado, tratando a leitura 

não apenas como uma decodificação, mas como uma reflexão sobre as atividades humanas 

dentro de diferentes esferas sociais.  

Tendo em vista essa construção, podemos verificar o quanto sua mudança foi 

significativa. Influenciada por fatores externos (contexto político-social) e internos 

(desenvolvimento científico da Linguística e suas vertentes, por exemplo), essa disciplina foi 

                                                           
21

 A teoria dos gêneros influenciou o percurso da disciplina Língua Portuguesa, por meio da obra Estética da 

Criação Verbal de Mikhail Bakhtin, publicado em 1992. Ele propõe que todas as atividades humanas estão 

relacionadas ao uso da língua, que se efetiva através de enunciados orais e escritos “concretos e únicos, que 

emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera de atividade humana” (BAKHTIN, 1979 apud 

MARCUSCHI, 2008, p. 155). Dessa forma, o proposto é que não se pode tratar o gênero do discurso sem 

considerar sua atuação social, ou seja, sua função diante das atividades humanas (MARCUSCHI, 2008).   
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se constituindo praticamente em uma nova versão, preocupada, pelo menos em tese, mais com 

o uso social da linguagem do que com uso normativo da gramática
22

.   

Para finalizarmos este tópico, queremos retomar a ideia de Chervel, refletindo acerca 

de como uma disciplina se coloca a serviço de diferentes finalidades sociais que “que no seu 

conjunto fornecem a esta instituição o seu caráter educativo, é por meio das disciplinas 

escolares que ela sempre vai colocar um conteúdo de instrução a serviço de uma finalidade 

educativa” (1990 apud ANJOS, 2013, p. 281). Pudemos perceber que a disciplina Língua 

Portuguesa foi alterada de acordo com necessidades sociais em especial no período da 

democratização do ensino, que foi se efetivando a partir da década de 1960 com a aprovação 

da LDB de 1961. De igual modo, percebemos inúmeras mudanças de caráter pedagógico 

quanto ao tratamento dado ao conteúdo selecionado para ensinar em Língua Portuguesa. 

Portanto, tendo um breve percurso da história dessa disciplina, pretendemos compreender 

como o ensino da leitura nessas aulas foi sendo alterado dentro do material didático.  

 

1.2. Livro didático: percurso da história  

  

Neste momento apresentaremos breves considerações históricas acerca do livro 

didático no período das décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990.  Essa reconstrução nos servirá 

como um dos parâmetros externos para esta pesquisa, pois, por meio dela, poderemos 

compreender o contexto social, cultural, político e científico em que cada material foi 

produzido, considerando, dessa forma, tais aspectos para a análise dos materiais selecionados.  

Primeiramente apresentaremos o processo político pelo qual o livro foi se 

solidificando como principal recurso didático responsável pelo ensino-aprendizagem. Na 

sequência, discutiremos como alguns fatores externos – como, por exemplo, a democratização 

do ensino, o desenvolvimento científico da linguística e suas ramificações – influenciaram nas 

transformações que o livro sofreu ao longo do período discutido nesta pesquisa.  
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 Esse comentário se justifica pelas propostas apresentadas no Parâmetro Curricular de Língua Portuguesa de 

1998, porém, sabemos que tal modelo de aula não é comum a todos os professores, pelos mais variados fatores, 

entre eles, a falta de preparo (SILVA, 2002). 
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1.2.1. Contexto político do livro didático 

  

O livro didático é um dos recursos responsáveis pelo processo de ensino-

aprendizagem. Stray o tratou como um produto cultural composto, híbrido, que se encontra no 

“cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade” (STRAY, 1993 

apud FREITAS; RODRIGUES, 2015 [Internet]). Sua função, desde seu surgimento, pautava-

se em  

 

auxiliar no ensino de uma determinada disciplina, por meio da apresentação de 

um conjunto extenso de conteúdos do currículo, de acordo com a progressão, 

sob a forma de unidades ou lições, e por meio de uma organização que 

favorece tanto usos coletivos, quanto individuais (BATISTA; ROJO, 2005 

apud VOLMER; RAMOS 2009, p. 2). 

 

 

  Embora o livro didático tenha surgido no final do século XVIII (TOCAIA, 2014, p. 

48), há indícios de material didático no período da educação jesuíta. Tocaia aponta que “um 

dos mais antigos livros didáticos publicados em língua portuguesa é a cartinha de Aprender a 

Ler de João de Barros, impressa em 1539 em Lisboa. [...] não se tem com exatidão a data em 

que tais livros possam ter chegado no Brasil” (2014, p. 45). Há sinais na história que levam a 

compreender que este foi o primeiro livro escolar utilizado na educação brasileira (TOCAIA, 

2014, p. 45). “Além de ensinar as primeiras letras, (a cartinha) reunia os preceitos e 

mandamentos da Santa Madre Igreja” (PFROMM NETO, 1974 apud TOCAIA, 2014, p. 45). 

Portanto, a educação nesse contexto estava ligada ao estudo da religião.  

Apesar de já ser um recurso antigo no processo de ensino-aprendizagem, foi apenas 

em 1929, no contexto brasileiro, que o Estado criou um órgão específico para legislar sobre 

políticas do livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL), que contribuiu para aumentar 

a legitimidade do livro didático nacional
23

 (FNDE, 2015 [Internet]).  

Entretanto, a definição de “livro didático” deu-se no Brasil pela primeira vez no 

Decreto-Lei nº1.006, de 30 de dezembro de 1938 – art. 2 (VOLMER; RAMOS, 2009). Foi nessa 

época que no Brasil se buscou desenvolver “uma política educacional consciente, 

progressista, com pretensões democráticas e aspirando a um embasamento científico” 

(FREITAG, 1993 apud VOLMER; RAMOS, 2009, p. 3). Diante do decreto citado, o Estado 

criou a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) com o objetivo de elaborar uma 
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 Devemos destacar que até o início do século XIX os livros didáticos que circulavam no Brasil eram 

confeccionados no continente europeu.  Recorria-se a obras produzidas normalmente na França ou em Portugal 

(TOCAIA, 2014). Por tal material não corresponder às necessidades vigentes da nação, buscou-se confeccionar 

este material no Brasil, de acordo com as necessidades locais.  
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política nacional sobre o livro didático. “Vale lembrar que isso ocorreu em pleno período do 

Estado Novo, ou seja, em um momento político autoritário que buscava garantir, sobretudo, a 

Unidade/ Identidade Nacional” (VOLMER; RAMOS, 2009, p. 3). A função deste órgão era 

examinar, avaliar e julgar as obras didáticas para atestarem se tais materiais estavam de 

acordo com os ideais políticos. Dessa forma a maioria dos livros era escolhida segundo os 

aspectos morais, cívicos e políticos, e a minoria pela qualidade didática (OLIVEIRA, 1984 

apud VOLMER; RAMOS, 2009, p. 3).  

A partir do momento em que um material tem a finalidade de massificar um 

determinado grupo com base em princípios ideológicos ou políticos, tal objeto age como um 

aparelho ideológico do Estado
24

. A escolha antológica, ou seja, escolha dos textos que 

compõem o livro didático, era uma maneira de formatar o corpo discente, trazendo textos que 

promovessem a valorização da família ou mesmo do patriotismo.  

 A solidificação desta comissão só aconteceria em 1945. Por meio do “Decreto-Lei nº 

8.460, de 26/12/45, é consolidada a legislação sobre as condições de produção, importação e 

utilização do livro didático” (FNDE, 2015 [Internet]), permitindo ao professor a escolha do 

material didático a ser utilizado pelos alunos, conforme definido no art. 5º (FNDE, 2015). 

Nesse período, muitas críticas emergiram devido à política de escolha pela comissão. Cabe 

ressaltar que “nessa época, o livro didático transformou-se em um produto de mercado muito 

lucrativo, o que fez surgir, no já complicado cenário educacional, uma crescente especulação 

comercial” (VOLVER; RAMOS, 2009, p. 3).  

  Na década de 1950 houve uma modificação nos conteúdos da disciplina Língua 

Portuguesa no Brasil, o que por consequência exigiu adaptações no livro didático (TOCAIA, 

2014). “Teve início uma progressiva transformação das condições sociais e culturais, com a 

democratização e massificação do sistema escolar, que atingiria seu ápice nos anos 60” 

(TOCAIA, 2014, p. 59), de forma que a escola precisou repensar em sua função e seus 

objetivos.  Embora houvesse a necessidade da mudança devido às exigências do novo 
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 Althusser (apud BRANDÃO, 2012) afirma haver a presença de um aparelho ideológico cuja função seria gerar 

uma massificação de acordo com princípios ideológicos e políticos de exploração. O Estado pode exercer seu 

papel por meio de dois mecanismos: aparelhos repressores (ARE), como, por exemplo, governo, polícia, prisão, 

exército. Segundo Althusser “funcionam de uma maneira massivamente prevalente pela repressão (inclusive 

física), embora funcione secundariamente pela ideologia” (apud BRANDÃO, 2012, p. 47). Já os aparelhos 

ideológicos (AIE), como a religião, família, escola, política, cultura, segundo Althusser “funcionam de um modo 

massivamente prevalente pela ideologia, embora funcionando secundariamente pela repressão, mesmo que no 

limite, mas apenas no limite, esta seja bastante atenuada, dissimulada ou até simbólica” (apud BRANDÃO, 

2012, p. 47). Por meio de tais aparelhos o governo “intervém ou pela repressão ou pela ideologia, tentando forçar 

a classe dominada a submeter-se às relações e condições de exploração” (ALTHUSSER apud BRANDÃO, 

2012, p.23).  
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contexto escolar, duas concepções não foram alteradas: a primeira foi em relação ao ensino da 

leitura e da língua materna a partir do texto literário, a segunda dizia que os textos tinham sua 

utilidade para o desenvolvimento de uma competência em comunicação fora do ambiente 

escolar (ZILBERMAN, 1998 apud TOCAIA, 2014).   

Durante a década de 1960, o Ministério da Educação (MEC) e a Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) criaram a Comissão do Livro 

Técnico e Livro Didático (Colted), com o objetivo de tornar disponíveis gratuitamente cerca 

de 51 milhões de livros para estudantes brasileiros no período de três anos (FREITAG, 1993 

apud VOLVER; RAMOS, 2009, p. 4). Em 1970, a Portaria nº35, de 11 de março de 1970, do 

Ministério da Educação, implementou o sistema de coedição de livros com as editoras 

nacionais, com recursos do Instituto Nacional do Livro (INL). Em 1971 termina o convênio 

MEC/ Usaid após insistentes reclamações, devido à influência de países externos na educação 

brasileira (FNDL, 2015).  

Em 1976, pelo Decreto nº 77.107, de 04/02/76, o governo assumiu a compra de boa 

parte dos materiais didáticos para distribuir nas escolas (FNDL, 2015). Os recursos vinham do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e das contrapartidas mínimas 

estabelecidas para participação das Unidades da Federação. Entretanto, devido à insuficiência 

de recursos para atender a todos os alunos do ensino fundamental da rede pública, a grande 

maioria das escolas municipais foi excluída do programa (FNDE, 2015). Por consequência da 

falta de material, o desenvolvimento pedagógico é afetado, o que também favoreceu o 

fracasso escolar de muitas comunidades.   

Em 1985, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) assume as 

responsabilidades pelo material didático, propondo as seguintes mudanças: (a) os professores 

começam a indicar o material, podendo escolher o que esteja mais adequado com a realidade 

em que atua; (b) os livros passam a ser reutilizados, abolindo a perspectiva de um material 

descartável; (c) extensão do material para alunos de séries iniciais de escolas públicas; (d) fim 

da participação financeira dos estados, passando o controle do processo decisório para a 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) e garantindo o critério de escolha do livro pelos 

professores (FNDL, 2015). 

Entre 1993 e 1994, pouco antes da chegada dos PCNs, são definidos critérios para a 

avaliação dos livros didáticos, com a publicação de “Definição de Critérios para Avaliação 

dos Livros Didáticos” MEC/FAE/UNESCO (FNDL, 2015).  
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1.2.2. O livro didático: um formato em construção 

 

A partir da década de 1950, muitas alterações vão surgir no curso da educação 

brasileira.  Devido à democratização do ensino, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, 

de 1961, chegam às escolas alunos de diferentes níveis sociais e culturais. Para suportar o 

aumento da demanda de alunos, muitos professores são contratados sem o preparo necessário 

para a docência. Devido ao rápido crescimento, muitas consequências marcaram este período, 

entre elas o rebaixamento salarial do professor, que diante disso, submeteu-se a trabalhar mais 

tempo em sala, não restando muito tempo para preparar suas aulas. É então que o livro 

didático assume o papel principal como material responsável pelo processo ensino-

aprendizagem (SOARES, 2002).  

Sabemos, entretanto, que material didático não se constitui estático na história, de 

maneira que, no espaço de 1960 a 1990, assumiu diferentes formas “conforme o período, os 

diferentes sujeitos atuantes em sua elaboração e confecção, como também, segundo seu 

contexto de utilização” (BITTENCOURT 2003 apud RODRIGUES, 2012, p. 51). Tendo em 

vista isso, percebemos que suas mudanças são consequências de fatores sociais, culturais, 

políticos, pedagógicos e científicos (no que tange ao desenvolvimento de estudos do ensino da 

língua materna). Além de tais fatores, Soares (2002) aponta que outros aspectos resultaram na 

mudança desse material, tais como: alteração na autoria dos livros; alteração quanto aos 

destinatários (aumento do número de alunos, devido à democratização do ensino); mudança 

na formação de professores; mudança nos recursos visuais da obra (os livros passam de preto 

e branco para coloridos na década de 1970); mudança no conteúdo; mudança no tempo de 

permanência do material na escola. A seguir discutiremos as alterações apresentadas por 

Soares.  

A partir de 1950, a autoria dos livros sofreu alterações, passando de cientistas e 

intelectuais da época (médicos, advogados, engenheiros e outros profissionais) para 

professores do ensino fundamental, geralmente desconhecidos (SOARES, 2001 apud 

RODRIGUES 2012). Se de um lado, até meados da década de 60, quem elaborava os livros 

didáticos era a elite intelectual, por outro, após este período, devido aos intelectuais perderem 

o interesse pelo livro didático, quem passa a elaborar este material são professores do ensino 

regular, com menos preparo que os intelectuais.   

Diante disso, uma das diretrizes do MEC para o processo de seleção do livro didático é 

apresentar um pequeno texto expondo a formação acadêmica do profissional e sua atuação na 

área (SOARES, 2001 apud RODRIGUES, 2012), como no exemplo a seguir: 
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Magda Soares Guimarães: Livre-docente de Didática Geral e Especial da 

Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais – Professora 

de Didática Geral e de Didática de Português na Faculdade de Filosofia da 

Universidade Federal de Minas Gerais – Diretora de Ensino do Colégio 

Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais (SOARES, 1970, p. 

3.).  

 

Os autores também passaram a colocar, no material didático, instruções para o 

docente, o que se configurou no livro do professor. Embora a ideia de um material para o 

professor tenha surgido na década de 1950, ela apenas se consolidou no final dos anos 1960, e 

lançado pelas editoras no início da década de 1970 (TOCAIA, 2014). Diante disso, os 

materiais, que antes apresentavam um conjunto antológico mais a explicação gramatical, 

passam a incorporar não apenas exercícios sobre o conteúdo,
25

 como também métodos de 

ensino.  

 

Já não se remete ao professor, como anteriormente, a responsabilidade e a 

tarefa de formular exercícios e propor questões: o autor do livro didático 

assume ele essa responsabilidade e essa tarefa que os próprios professores 

passam a esperar dele (SOARES, 2001 apud TOCAIA, 2014, p. 61).  

 

Por consequência, o professor deixa de representar a figura principal na aula, deixando 

a incumbência aos autores dos livros, geralmente professores em exercício, em geral, 

desconhecidos (SOARES, 1996 apud RODRIGUES 2012), juntamente com os outros 

responsáveis envolvidos, como revisores, editores, avaliadores e outros (BUZEN, 2005 apud 

RODRIGUES, 2012). Nessa perspectiva, não só os textos, mas a “orientação metodológica 

para sua leitura e interpretação, as atividades didáticas a serem realizadas e até mesmo as 

respostas às questões de compreensão e interpretação dos textos” (SOARES, 2001 apud 

RODRIGUES, 2012, p. 57).  

Entretanto, colocar toda a responsabilidade do ensino no material didático trouxe 

consequências, uma vez que alguns materiais não atendiam às necessidades do aluno e da 

escola. Por tal motivo, Buzen vai criar uma analogia entre o material didático e uma “caixa-

preta” ou “uma caixa de surpresas”, na qual se explica devido aos agentes responsáveis pela 

criação do livro didático que acabavam formatando a aula das mais diversas realidades, sendo 

assim “objetos e práticas de ensino, que trazem tempos históricos, e concepções de linguagem 

diferentes, são escolhidos e trabalhados por diferentes editores, e vendidos aos consumidores 

(professores)” (RODRIGUES, 2012, p. 53).  
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 Os livros antes apresentavam a teoria gramatical mais os textos literários, cabendo ao professor a 

responsabilidade para elaborar as questões.  
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O corpo docente foi fortemente alterado, apresentando um rápido crescimento devido 

à democratização da educação. Por consequência ao aumento Entretanto, muitos profissionais 

acabam exercendo a docência sem o preparo necessário. Diante disso, coube a estes, recorrer 

ao material didático, o qual exerceria toda a autoridade sobre a aula.  

 

Se os professores mudaram e não responderam às exigências dessa prática de 

ensino gramatical, surgem os livros didáticos (com texto, lições de gramática e 

exercícios) para suprir as lacunas de conhecimento desses professores. 

Sobretudo a partir da década de 1970 do século passado, não é mais dada a ele 

essa responsabilidade de prepararem suas aulas e exercícios, como 

antigamente, isso compete ao autor do livro didático (BEZERRA, 2005 apud 

SANTOS; SILVA; LIMA, 2014, p 143). 

 

Com a expansão do sistema educacional, muitos alunos de famílias iletradas ingressos 

no sistema educacional se deparam com uma realidade linguística diferente da usada em sua 

esfera social. O ensino da norma culta da língua era o objetivo principal e, para tal, os autores 

dos livros utilizavam textos literários de grande dificuldade de leitura, o que era visto como 

uma novidade para o aluno. 

 

Essa abertura traz como consequência a necessidade de mudanças, 

principalmente na disciplina de língua portuguesa, uma vez que esses 

estudantes, oriundos de classes sociais menos privilegiadas, não dominavam a 

variante padrão exigida pela escola e já de domínio dos filhos da burguesia 

(SANTOS, 2014, p. 143).  

 

 Devido ao corpo discente não ter habilidades com o tipo de linguagem cobrado nas 

aulas, houve um grande índice de reprovação, em especial nas séries iniciais (BRASIL, 1998).   

Outra alteração nesse recorte temporal, 1960 a 1990, foi em relação aos recursos 

visuais. Na década de 1970, devido ao desenvolvimento da indústria gráfica e da corrente da 

pedagogia tecnicista
26

, os materiais passam a incorporar imagens e mais cores, mudança que 

Osman Lins vai caracterizar o material didático como “uma Disneylândia pedagógica” (LINS, 

1977). Devido à nova imagem do livro, vão surgir algumas críticas quanto ao excesso de cor: 

Oliveira (1983 apud RODRIGUES, 2012) aponta que por tal característica é fácil distinguir 

um livro de língua portuguesa de um livro de outras disciplinas. Além disso, passa a imagem 
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 O tecnicismo educacional, inspirado em teorias behavioristas da aprendizagem e da abordagem sistêmica do 

ensino, foi uma tendência pedagógica, cujo método era baseado em atividades mecânicas inseridas numa 

proposta educacional rígida. “O que é valorizado nessa perspectiva não é o professor, mas a tecnologia; o 

professor passa a ser um mero especialista na aplicação de manuais e sua criatividade fica restrita aos limites 

possíveis e estreitos da técnica utilizada. A função do aluno é reduzida a um indivíduo que reage aos estímulos 

de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola, para ter êxito e avançar” (BRASIL, 1997, p. 41).  
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de que as cores, imagens, quadrinho se sobrepõem às palavras, como se aluno precisasse de 

concretude para conseguir assimilar o conteúdo, trazendo a premissa de que o aluno seria 

incapaz (OLIVEIRA, 1983 apud RODRIGUES 2012). 

 

Todos parecem advir dos mesmos princípios: estamos na era da imagem; o 

aluno, habituado à TV e às revistas em quadrinhos, resiste à página escrita, 

tendo dificuldades em captar mensagens verbais; a média da inteligência dos 

educandos é baixa, não estando muito longe da debilidade mental. Só isso 

implica o uso (ou melhor, o abuso) dos desenhos, isto é, as noções 

frequentemente elementares que através deles se procura transmitir; e, outro 

aspecto importante, seu caráter: sempre cômicos, ou pretensamente cômicos 

(LINS, 1977, p. 134). 

 

 Osman Lins, crítico de livros didáticos na década de 1970, questionava qual a 

relevância de se humanizar sinais de pontuação num livro destinado a alunos da 7ª série, por 

exemplo, ou então, para que humanizar todas as gravuras de forma que dialoguem com o 

leitor que, como aponta o autor, não é um bebê e não tem cinco ou seis anos (LINS, 1977).  

 Além da estética do material didático, é alterada, também a disposição que os 

conteúdos eram apresentados. A gramática era apresentada em uma metade do livro e a 

coletânea de textos, ou antologia, representava a outra parte (SOARES, 2002). A partir da 

década de 1970 os dois eixos passam a mesclar-se no livro, tanto na apresentação do sumário, 

quanto nos questionários. O sumário a seguir exemplifica essa mudança: 

 

Figura 4- Sumário do livro didático Português através de textos, de Magda Soares, 1970.  
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A imagem a seguir apresenta um modelo de questionário com conteúdos mesclados. 

Sobre o mesmo texto, o autor propõe questões linguísticas e questões voltadas à compreensão 

do texto. 

 

Figura 5- Questionário apresentado no livro Meu livro de português, de Adriano da Gama Kury 

(KURY, 1972, p. 78)  

 

Outro aspecto quanto à mudança do conteúdo do livro didático, na década de 1970, é a 

composição antológica. Os autores deixaram de usar apenas textos literários, completando sua 

obra com textos que se aproximassem mais da realidade do aluno, como previsto na Lei nº 

5692/71 (BUZEN, 2005 apud RODRIGUES, 2014). Retomando o que já foi citada nessa 

pesquisa, nesse contexto o nome da disciplina Língua Portuguesa é alterado para 

Comunicação e Expressão, o que deixa a disciplina a serviço da comunicação. Diante disso, 

os autores, ao repensarem sobre o objeto de ensino e a concepção de ensino-aprendizagem da 

língua materna, passam a não usar apenas textos literários que trazem “uma língua correta”, 

mas, por outro lado, incorporam textos de circulação social (RODRIGUES, 2012). Nesse 

sentido, começam a integrar “textos de jornais e revistas, histórias em quadrinhos, 

publicidade, humor, quer dizer, textos que refletem a necessidade de ver a educação como 

instrumento a serviço do desenvolvimento político e social do país” (RODRIGUES, 2012, p. 

48).  

A partir da década de 1980, a alteração mais relevante foi em relação ao 

desenvolvimento científico da linguística e suas ramificações, como já citado no tópico 

anterior deste mesmo capítulo, e adaptação dessa ciência no meio escolar. Por tal razão, os 
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livros alteraram de forma drástica o conteúdo abordado no material. Como já mencionado, a 

primeira mudança deu-se ao fundir no material o ensino de texto e gramática no início da 

década de 60, passando a se “organizar em unidades, cada uma constituída de um texto para 

interpretação e de tópico gramatical” (SOARES, 2002, p. 168). Além disso, os manuais 

também passam a inserir exercícios sobre o vocabulário do texto, interpretação do texto e 

redação (SOARES, 2002) acompanhados de “explicações didáticas (ordens, perguntas, 

instruções, descrição de ações, explicações, verbetes, curiosidades, pequenas exposições) 

realizadas pelos autores dos livros didáticos” (BUZEN, 2007 apud RODRIGUES, 2012, p. 

61).   

O desenvolvimento das ciências linguísticas foi uma das razões para diminuir o tempo 

de permanência do livro didático nas escolas. Os livros que chegavam a ficar décadas em uso, 

agora passariam a ficar no máximo seis anos
27

 (RODRIGUES, 2012).  
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 Atualmente, o tempo de permanência de um material didático é de três anos. 
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CONCEPÇÕES SOBRE O ENSINO DA LEITURA NO CONTEXTO DE 

1960, 1970, 1980 E 1990 
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2. Concepções sobre o ensino da leitura no contexto de 1960, 1970, 1980 e 1990. 

 

A leitura como prática social no Brasil aconteceu de forma lenta, por duas razões 

primordiais: em primeiro, porque foi apenas no início do século XIX que o Brasil passou a ter 

Bibliotecas
28

, mas apenas nas grandes cidades; em segundo, porque até o final do século XIX, 

70% da população eram analfabetos (LAJOLO; ZILBERMAN, 1999). Com isso, nos 

deparamos com uma sociedade que não tem em sua cultura, assim de modo amplo, a prática 

da leitura. Esse hábito, de maneira mais universal, só aconteceria com o ingresso do aluno no 

sistema educacional democrático a partir de 1960. A partir de então, essa prática passou a ser 

problematizada no espaço escolar, procurando mecanismos que levassem o aluno a 

compreender os textos apresentados.  

Porém, independentemente de como a leitura foi sendo desenvolvida no ambiente 

escolar, podemos traçar uma definição abrangente para todas as décadas aqui em estudo, ela é 

o processo cognitivo pelo qual deciframos um texto escrito, recuperando sua forma oral e seu 

conteúdo (ILARI, 2015).  

A concepção de proficiência em leitura no ambiente escolar em uma perspectiva 

historiográfica nos obriga a compreender o conceito quando situado em determinada esfera 

temporal, influenciado por fatores externos (como, por exemplo, o avanço social e político) e 

internos (o desenvolvimento da ciência linguística naquele contexto). Sendo assim, para que 

se trace o perfil de um leitor proficiente, dependemos da cosmovisão com que analisamos o 

sujeito.  

 No capítulo anterior buscamos reconstruir os principais aspectos que envolveram o 

desenvolvimento da disciplina língua portuguesa juntamente ao livro didático dentro das 

décadas de 1960 a 1990. Pretendemos agora, compreender fatores internos que contribuíram 

para as mudanças que foram apresentadas anteriormente. Diante disso, retomaremos 

brevemente o desenvolvimento dos estudos linguísticos no Brasil assim como quais textos 

eram lidos em sala de aula, para que possamos compreender qual era a concepção de leitura 

proficiente em cada década cuja esta pesquisa se concentra.  

Para isso, utilizaremos o princípio de imanência, ou seja, buscaremos compreender 

qual era a ciência linguística utilizada no contexto do material a ser analisado, em outras 

palavras, como o conceito proficiência em leitura foi sendo construído historicamente. 

                                                           
28

 Devido aos conflitos com Napoleão, a Família Real foge para o Brasil, trazendo para a “colônia” novos rumos 

culturais e educacionais. Dom João construiu Bibliotecas, criou as primeiras universidades e realizou obras de 

modernização. Em 1808 é criado a Imprensa Régia no Rio de Janeiro, dando início à produção literária e 

jornalística. 
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Tomaremos as palavras de Maria do Rosário Mortatti justificando a necessidade de uma 

pesquisa histórica acerca do ensino da língua portuguesa:  

 

Essa necessidade se justifica, por um lado, diante da persistência das 

dificuldades no ensino e na aprendizagem escolares da língua portuguesa, ao 

menos conforme critérios e resultados de testes padronizados de avaliação de 

estudantes e sistemas de ensino; e por outro lado, diante do número de 

pesquisas com propostas de intervenção, muitas das quais pretendem inovar, 

desconsiderando, porém, as complexas relações entre permanência e rupturas 

presentes no “novo”, que se busca instaurar em oposição ao “tradicional” 

(MORTATTI, 2014, p. 9-10). 

 

  

 Em consonância ao fragmento citado, pretendemos olhar para a história e perceber 

qual era visão a respeito da proficiência em leitura dentro das décadas de 1960 a 1990. Para 

isso, estipulamos alguns pontos mais específicos: (a) o desenvolvimento das ciências 

linguísticas; (b) quais textos eram utilizados na escola como objeto de aprendizado. 

O princípio de imanência “refere-se ao esforço do historiógrafo de entender o texto 

linguístico produzido nos séculos enfocados de forma completa, histórica e criticamente, e 

filologicamente se possível” (BASTOS; PALMA, 2004, p. 11). Partindo desse conceito, 

pretendemos compreender a concepção de leitura nas décadas em estudo. Para tanto, é preciso 

ter certo cuidado com a doutrina linguística moderna, para que não haja uma comparação 

anacrônica, ou seja, não aplicar nessa análise juízo de valores.  

 

2.1. Desenvolvimento das ciências linguísticas no Brasil: da linguística ao ensino da 

leitura 

 

A fim de situarmos nossa investigação analítica entre as décadas de 1960 a 1990 sobre 

o ensino da leitura, é necessário uma retomada histórica sobre o desenvolvimento dos estudos 

linguísticos, a fim de que possamos perceber o diálogo entre desenvolvimento científico e 

prática de ensino. Compreender os estudos linguísticos no recorte temporal em que esta 

pesquisa se concentra nos apresenta um norte de como a escola lidava com os aspectos 

conceituais e metodológicos no ensino da língua portuguesa, e consequentemente o ensino da 

leitura. 

 Compreendemos, de forma prévia, que os estudos linguísticos exerceram grande 

influência nas propostas pedagógicas da escola, no que tange ao ensino da língua materna. Por 

outro lado, sabemos que tal intervenção não foi feita de imediato, pois embora as questões 
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relativas ao ensino da língua estivessem no centro de discussão, muitas das pesquisas se 

tornavam inacessíveis aos professores de nível médio ou superior que não estivessem sido 

iniciados nessa teoria. Além disso, a Linguística no Brasil absorveu alguns métodos e teorias 

de modo superficial de outras pesquisas estrangeiras (ILARI, 1985). Por conta disso, “grande 

parte da produção linguística brasileira havia se afastado da motivação pedagógica” 

(ALTMAN, 1998, p. 285).  

No início dos anos 1960 a Linguística começou a ser ensinada como disciplina 

obrigatória nos cursos de Letras, e dentro dessa perspectiva começaram a se espalhar no país 

alguns pontos de vista inteiramente novos sobre língua e linguagem. Por circunstâncias 

históricas, a Linguística Estrutural
29

 surge nesse contexto com o intuito de observar o 

comportamento linguístico (ILARI, 2015). Paralelamente, os estudos filológicos
30

 ocorreram 

de forma muito intensa nessa década (ALTMAN, 1998 apud RODRIGUES, 2012). 

 

A chegada da linguística no curso de Letras na década de 1960 busca romper 

com a concepção de linguagem como sistema. É importante destacar que, 

nesse momento, as discussões sobre os percursos educacionais estavam 

aflorando nos meios acadêmicos, tendo em vista as transformações políticas e 

sociais que o Brasil vinha sofrendo (SANTOS; SILVA; LIMA, 2014, p. 144).  

 

No final da década de 1960 crescia a tese entre os estudiosos da linguagem de que a 

Linguística,
 
antes um programa teórico de ensino, substituiria a Gramática e a Filologia 

quanto aos estudos da língua materna (ILARI, 1985 apud RODRIGUES, 2012).   

As pesquisas linguísticas foram crescendo na década de 1970, destacando as 

tendências estruturalista e gerativista
31

 (ILARI, 1985 apud RODRIGUES, 2012).  Porém, 

apesar de tais teorias serem estudas e desenvolvidas, elas não eram explicadas aos professores 

para aplicação no ensino da língua materna (RODRIGUES, 2012). Ainda nesse contexto 

                                                           
29

  “A Linguística Estruturalista se ocupa do enunciado, no qual identifica as regularidades linguísticas a partir de 

um conjunto de princípio s e de uma metodologia. Ela procura as regularidades encontradas na Fonologia, na 

Morfologia e na Sintaxe. Tudo o que for regular integrará a Gramática da língua. Tudo o que for irregular 

integrará o Léxico dessa língua, entendido como o lugar das idiossincrasias, como um componente das línguas 

naturais distinto da Morfologia e da Sintaxe” (ILARI, 2015).  
30

 A filologia não tem como único objeto a língua, ela se ocupa “também da história literária, dos costumes, das 

instituições, etc; em toda parte ela usa seu método próprio, que é a crítica. Se aborda questões linguísticas, fá-lo 

sobretudo para comparar textos de diferentes épocas, determinar a língua peculiar de cada autor, decifrar e 

explicar inscrições redigidas numa língua arcaica ou obscura” (SAUSSURE, 2006, p. 7.)  
31

 Teoria linguística elaborada por Noam Chomsky e pelos linguistas do Massachusetts Institute of Technology a 

partir do final dos anos cinquenta. De modo que sua contribuição foi de grande importância para o 

aprofundamento dos estudos nesta área do conhecimento. “Chomsky estava mais voltado às questões lógicas da 

língua, sua intenção era demonstrar que o indivíduo já nasce dotado de estruturas mentais que sustentam a 

competência para o desempenho linguístico. A sua grande sacada mesmo é a ideia de uma Gramática Universal a 

partir da qual, por meio das estruturas cognitivas, os indivíduos concebem a estrutura da língua (qualquer 

língua), desencadeando o processo de aquisição da linguagem” (VERCEZE, 2009, p. 99).  
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surge a Linguística Aplicada, considerada como uma disciplina secundária pelos linguistas, 

segundo Altman (1998 apud RODRIGUES, 2012), em outras palavras, era vista como uma 

disciplina periférica, pois “se constituía como área interdisciplinar, a qual não possuiria 

métodos e teorias próprios, mas se valeria dos de outras áreas para suas investigações” 

(RODRIGUES, 2012, p. 48). 

A pesquisa quanto ao ensino da leitura vai surgir a partir das abordagens da 

Linguística Aplicada, na metade da década de 1970, abrangendo dois enfoques: uma 

abordagem psicossocial e outra sócio-histórica
32

 (KLEIMAN, 2004). Neste momento, em 

parte por pressão da mídia que noticiava uma “crise da leitura” após o resultado dos 

vestibulares, houve um grande desenvolvimento dos estudos sobre leitura em língua materna 

no Brasil. Nessa época, sobressaíram as pesquisas sustentadas pelas ciências psicológicas: a 

Psicolingüística
33

 e a Psicologia Cognitiva. Subsidiadas por essas disciplinas, o leitor ocupava 

o papel central na investigação quanto ao seu desempenho cognitivo durante o processo de 

compreensão da língua escrita (KLEIMAN, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Abordagem psicossocial da leitura e representação do leitor na pesquisa. Adaptação. 

(KLEIMAN, 2004, p. 15). 

 

                                                           
32

 Vygotsky juntamente com A. N. Leontiev, A. R. Luria  vieram a constituir uma elite de pesquisadores na 

antiga URSS. As pesquisas em parceria desse grupo foram iniciadas em 1924 e se estenderam até 1934, vindo a 

formar a base teórica da psicologia histórico-cultural em relação a temas como origem e desenvolvimento do 

psiquismo, processos intelectuais, emoções, consciência, atividade, linguagem, desenvolvimento humano, 

aprendizagem (LIBÂNEO; FREITAS, 2015). Leontiev iria propor uma teoria sobre as formas de organização da 

linguagem para a realização de fins sociais (KOCH, 2009). A teoria de Leontiev só seria discutida no Brasil no 

início da década de 1990 por grupos da PUC-SP, UNICAMP e outras faculdades mais a frente.  
33

 A Psicolinguística compete no estudo das relações entre a linguagem e a mente. Uma vertente desta ciência é o 

estudo do processamento da linguagem, isto é, o conjunto de passos envolvidos em produzir e compreender a 

fala (ILARI, 2015).  

1975 – 
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 A imagem acima apresenta o modelo como o sujeito/leitor era visto sob a perspectiva 

da psicolinguística e da linguística textual.  

 

Embora o perfil desse leitor fosse radicalmente diferente do sujeito dos 

modelos behavioristas, que propunham um modelo de processamento linear 

elementar para a leitura (que consistia em processar o material gráfico verbal à 

medida que ia sendo lido, da sílaba à palavra, da palavra ao grupo de palavras 

etc.), havia uma continuidade epistemológica em relação à pesquisa 

anteriormente desenvolvida, uma vez que o foco ainda residia no leitor e em 

seus processos, mesmo que o leitor nesse novo modelo fosse inteligente, 

imprevisível, criativo, um leitor capaz de antecipar-se ao “estímulo”, de fazer 

hipóteses e de inferir de modos diversos para além de qualquer estímulo 

(KLEIMAN, 2000 apud KLEIMAN, 2004, p. 14).  

 

Consequências dessas críticas, a Linguística Aplicada “foi adquirindo maturidade, 

elaborando seus próprios problemas e conceitos, tratando, ao longo das décadas, de várias 

áreas da atividade humana em que a linguagem tem um papel especial” (ILARI, 2009 apud 

RODRIGUES, 2012, p. 48).  

A década de 1980 seria o momento em que essas ciências, em especial Linguística, 

chegariam ao professor de forma mais facilitada e dinâmica, mostrando-se relevante para o 

ensino de língua materna (RODRIGUES, 2012) 

 

tanto no que tange à criação de uma nova figura de professor da linguagem, à 

colaboração com o debate entre várias orientações teóricas, o que levou a 

multiplicar as maneiras de pensar a língua e seu estudo quanto ao meio de 

suporte para a assimilação de uma série de teorias sobre fenômenos em que a 

língua se envolve: a cognição, a capacidade humana de agir e interagir, todo 

tipo de ação pedagógica, etc (ILARI, 2009 apud RODRIGUES, 2012, p. 50).  

 

Outra vertente teórica relevante na abordagem psicossocial foi a Linguística Textual, 

coincidindo o auge dos estudos sobre o texto com os estudos da leitura. O texto e os 

mecanismos que conferiram a textualidade e que podiam ter consequências na sua 

legibilidade passaram a ser investigados a partir da década de 1980 (KLEIMAN, 2004).  Por 

efeito da influência dos estudos linguísticos textuais, a pesquisa se ocupou em explicar 

aspectos da “compreensão ou da incompreensão dos sujeitos em situações mais complexas 

que relacionavam a compreensão e a legibilidade textual à presença ou ausência de 

mecanismos de textualização; às tipologias de texto vigentes na época (e mais tarde aos 

gêneros); à intertextualidade” (KLEIMAN, 2004, p. 14).  

A crise quanto à leitura se prolongou até a década de 1980 (e não terminaria neste 

período).  
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Não falta quem diga que a juventude de hoje não consegue expressar seu 

pensamento; que, estando a humanidade na ‘era da comunicação’, há uma 

incapacidade generalizada de articular um juízo e estruturar linguisticamente 

uma sentença. E para comprovar tais afirmações, os exemplos são abundantes: 

as redações de vestibulandos, o vocabulário da gíria jovem, o baixo nível de 

leitura comprovável facilmente pelas baixas tiragens de nossos jornais, 

revistas, obras de ficção, etc (GERALDI, 1984, p. 41). 

 

Este período ficou marcado pelas inúmeras tentativas de aproximar as ciências 

linguísticas do ensino da língua materna. João Wanderley Geraldi organizou a obra, com 

outros profissionais da época, O Texto na sala de aula
34

, no qual reuniu artigos que discutiam 

novos conceitos e suas aplicações ao ensino. Assim, palavras do autor no contexto 

“Acreditamos que é hora de repensar o ensino de língua portuguesa, especialmente no 

primeiro grau” (GERALDI, 1984, p. 4). 

Em seu artigo, o autor (organizador) vai discutir três concepções quanto à linguagem: 

em primeiro, a linguagem como expressão do pensamento. Segundo o autor esta linha é 

baseada em estudos tradicionais, “se concebermos a linguagem como tal, somos levados a 

afirmações – correntes – de que pessoas que não conseguem se expressar não pensam” 

(GERALDI, 1984, p. 43).  

Segundo, a linguagem como instrumento de comunicação, em outras palavras, essa 

concepção está relacionada à teoria da comunicação, vendo a língua como código capaz de 

transmitir uma mensagem ao receptor. De acordo Geraldi, essa linha é apresentada nos livros 

didáticos, porém não utilizadas nos exercícios de gramática (GERALDI, 1984).  

Por último, o autor apresenta a linguagem como uma forma de inter-ação, assim a 

linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por meio dela, “o sujeito que fala 

pratica ações que não conseguiria praticar a não ser falando; com ela o falante age sobre o 

ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não pré-existiam antes da fala”. “Acredito 

que esta concepção implicará numa postura educacional diferenciada, uma vez que situa a 

linguagem como o lugar de constituição de relações sociais, onde falantes se tornam sujeitos” 

(GERALDI, 1984, p.43). 

A leitura também começa a ser problematizada, atendendo às críticas de pesquisadores 

da época, alegando que esta prática no espaço escolar tinha os seguintes objetivos: ler para 

buscar informações; leitura para estudo do texto; leitura como pretexto para ensino da 

                                                           
34

 O texto na sala de aula foi publicado em um momento de redemocratização do ensino, propondo mudanças 

metodológicas para o ensino de Língua Portuguesa. A obra fundamentou-se na concepção de linguagem como 

forma de interação, que engendrou uma nova concepção de ensino-aprendizagem (SILVA; FERREIRA; 

MORTATTI, 2014).  
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gramática; leitura como fruição do texto (GERALDI, p. 81). Muitas concepções sobre a 

leitura começam a serem discutidas, assim, Lajolo traz a seguinte definição: 

 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, 

a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significações, conseguir relacioná-

las a todos os outros textos significativo para cada um, reconhecer nele o tipo 

de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a 

esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista (LAJOLO, 

1982 apud GERALDI, 1984, p. 80). 

 

 

Geraldi (1984), no mesmo contexto, vai apresentar a leitura como um processo de 

interlocução entre leitor e autor mediado pelo texto. Nesse processo, o leitor não seria um 

sujeito passivo, mas, por outro lado, seria um agente procurando significado no texto, 

podendo, por fim, posicionar-se sobre ele. Faraco apontou, na década de 1980, a crise da 

leitura dentro da universidade, ao lidar com alunos presentes no topo da pirâmide educacional 

(alunos submetidos a onze anos escolares). Verificou-se que a maioria tinha acentuadas 

dificuldades de expressão oral e escrita, pouca ou nenhuma leitura, incapacidade de 

interpretação de textos, completo desprezo pela linguagem (FARACO, 1984). Não havia, 

muitos pesquisadores da época proficiência e autonomia em leitura, ou então, como se 

expressou Lajolo, não havia maturidade.  

 

A maturidade de que se fala aqui não é aquela garantia construída 

normalmente aos maiores de idade. É a maturidade de leitor, construída ao 

longo da intimidade com muitos e muitos textos. Leitor maduro é aquele para 

quem cada nova leitura desloca e altera o significado de tudo o que ele já ele, 

tornando mais profunda sua compreensão dos livros, das gentes e da vida 

(LAJOLO, 1982 apud GERALDI, 1984p. 80).      

 

 

 Geraldi problematizou quatro práticas comuns nas aulas de língua portuguesa que 

atrapalhavam o ensino da leitura proficiência, ou da leitura madura, conforma as palavras de 

Lajolo: a primeira faz referência ao uso da leitura como fonte de informações, de modo que “a 

escola trata o texto como um produto acabado funcionando como um container, onde se 

‘entra’ para pegar coisas” (MARCUSCHI, 2008, p.242); outro aspecto seria em relação ao 

estudo raso do texto, Geraldi propunha atividades que pudessem explorar aspectos da coesão 

e coerência, discutir a tese do texto e a validade de seus argumentos; em terceiro, a leitura do 

texto pretexto para qualquer atividade verbal que poderia ser desenvolvida; por último, a 
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leitura que não permite prazer ao leitor. Nessa concepção as leituras sempre pedirão uma 

tarefa, por exemplo, uma ficha de leitura com data de entrega (GERALDI, 1984).     

 Tais concepções seriam retomadas por Ângela Kleiman na década de 1990, 

problematizando outras práticas relacionadas à leitura. Ao conceituar a leitura, a autora afirma 

“acreditamos, como Vygostsky e pedagogos neovygotskianos, que a aprendizagem é 

construída na interação de sujeitos cooperativos que têm objetivos comuns” (1993, p. 10). 

Tendo Vygostsky como base teórica para teoria da aquisição da linguagem, Kleiman 

compreender a leitura como a interação entre o sujeito do texto e o leitor, de modo que na 

leitura de um texto, o leitor, sujeito, coloca em ação em ação todo tipo valores, crenças e 

atitudes que possam refletir o grupo social em que se deu toda a sociabilização primária, isto 

é, o grupo social em que os leitores foram criados (KLEIMAN, 1993). Seguindo sua base 

teórica, Kleiman (1993) apontou cinco concepções de ensino da leitura que se fazem 

presentes no cotidiano das aulas de Língua Portuguesa, mas que, entretanto, não apontam para 

um norte de sucesso.  

 Em primeiro, o texto como um conjunto de elementos gramaticais. Nessa prática o 

foco do ensino seria apenas extrair elementos gramaticais do texto sem que houvesse reflexão 

sobre o objeto lido. Além disso, a autora apontava que nesta proposta de leitura, o texto se 

tornava fatiado, ou seja, o leitor o repartiria em camadas para realizar a atividade, sem que 

pudesse estabelecer uma relação lógica entre as partes. 

 Em segundo, o texto como repositório de mensagens e informações. Nessa concepção 

o aluno tentaria compreender o texto atribuindo sentido a cada palavra, sem, no entanto, 

compreendê-las dentro daquele contexto enunciativo. Para a autora, uma consequência dessa 

atitude seria “a formação de um leitor passivo, que quando não consegue construir o sentido 

do texto acomoda-se facilmente a essa situação” (KLEIMAN, 1993, p. 19). Tal prática já 

havia sido criticada por Geraldi quase uma década antes.  

  Outro problema quanto a isso, seria extrair palavras do texto, pedindo ao aluno um 

sinônimo ou antônimo sem estabelecer uma relação contextual. Assim, o comum seria 

procurar no dicionário alguma palavra, entretanto, quando o contexto não for compreendido, 

essa atividade será mecânica, e não trará conhecimento lexical ao aluno.  

Em terceiro, discute-se o problema de uma leitura como decodificação. Nessa 

perspectiva o texto se resumiria a um baú com respostas para as perguntas propostas por um 

questionário. Nessa concepção ainda, a autora aponta que o erro cometido por muitos 

professores, ou mesmo materiais didáticos, está no fato de após o término da leitura, em vez 

de questionar o aluno sobre a opinião do autor, acabam questionando o aluno sobre sua 
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própria opinião. Essa prática queima uma etapa muito importante sobre a compreensão do 

texto, pois há o risco de o aluno não ter compreendido a opinião do autor, mas como ele 

compreendeu a temática abordada, o mesmo consegue argumentar sobre o que já tem em 

mente (KLEIMAN, 1993). 

 Em quarto lugar, a leitura como avaliação tanto a leitura oral, devido ao fato do aluno 

ter outras tarefas, como compreender os códigos linguísticos, além de compreender as 

informações do texto. 

 Por último, ela expõe o problema da concepção autoritária da leitura. Em outras 

palavras, o texto seria interpretado apenas sob um único prisma, descartando a posição que o 

aluno poderia ter sobre ele. Contrária a tal prática, a autora afirma que: 

 

a leitura é, no entanto, justamente o contrário: são os elementos relevantes ou 

representativos os que contam, em função do significado do texto, a 

experiência do leitor é indispensável para construir o sentido, não há leituras 

autorizadas num sentido absoluto, mas apenas reconstruções de significados, 

algumas mais e outras menos adequadas, segundos os objetivos e intenções do 

leitor (KLEIMNA, 2013, p. 23). 

 

 

Neste mesmo contexto, Paulo Freire, professor e pedagogo
35

, vai discutir sobre a 

autoridade na leitura, de modo que tanto o professor quanto o livro didático teriam a única 

interpretação sobre o texto. “No momento, porém, em que a diretividade do educador ou da 

educadora interfere na capacidade criadora, formuladora, indagadora do educando, de forma 

restritiva, então a diretividade necessária se converte em manipulação, em autoritarismo” 

(FREIRE, 2011, p. 110).  

Contrapondo aos problemas quanto ao ensino da leitura nas aulas de língua 

portuguesa, Kleiman (1993), vai propor três eixos para uma leitura proficiente: (a) 

conhecimento linguístico, ou seja, o conhecimento gramatical que articularia as ideias do 

texto construindo os sentidos
36

; (b) conhecimento textual, responsável pela estrutura do texto; 

(c) conhecimento de mundo, ou seja, as informações globais que o leitor precisa para 

compreender o conteúdo do texto, de modo que haja uma busca por memórias que farão com 

que a leitura seja qualificada como um processo interativo (KLEIMAN, 2013).  

                                                           
35

 Paulo Freire (1921 – 1997) foi um professor reconhecido por sua obra que problematizava tanto a educação 

brasileira, como as práticas pedagógicas adotadas. Foi obrigado a se exilar do país por apresentar propostas 

democráticas de educação, levando seus alunos, adultos em alfabetização, a questionar sua posição dentro de um 

quadro de classes. Além disso, foi preso inúmeras vezes por apresentar uma visão marxista em meio a ditadura 

militar. O educador é reconhecido e respeitado mundialmente (FREIRE, 2011).   
36

 Dentro desse conhecimento Kleiman aborda a coesão e a coerência textual.  
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A verdadeira ruptura científica na pesquisa sobre a leitura aconteceria na década de 

1990, com o avanço dos estudos de letramento, que passou a subsidiar teoricamente a 

pesquisa sobre a leitura na Linguística Aplicada (KLEIMAN, 2004). Algumas pesquisas 

sobre a origem do termo letramento no Brasil sugerem que ele tenha sido usado pela primeira 

vez em 1986 por Mary Kato no livro No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, 

além desse, surgiria no livro Os significados do letramento, organizado por Ângela Kleiman e 

1995 (GRANDO, 2015).  Em 2002, Magda Soares publicou coleção didática Português, uma 

proposta de letramento, para alunos de 6º a 9º do Ensino Fundamental, efetivando a pesquisa 

de letramento no contexto escolar.   

O objetivo do letramento é a leitura como prática social, de modo que o leitor, possa 

atuar numa esfera social, correspondendo às necessidades em que o contexto exigiria dele, 

como por exemplo, compreender panfletos, uma passagem de ônibus, um extrato bancário etc 

(KLEIMAN, 2004). “O pesquisador procura entender o funcionamento da escrita nas práticas 

locais das diversas instituições e visa, ainda, a problematizar o uso da escrita, 

desnaturalizando sua relação com o poder” (KLEIMAN, 2004, p. 16). Assim, esta pesquisa 

compreende que tem seu papel na responsabilidade de contribuir na criação de programas 

sociais que favoreçam o desempenho de leitores ou não leitores pesquisados.  

A figura a seguir apresenta o esquematicamente a abordagem acima. 

 

 

Figura 7: Abordagem sócio histórica da leitura e objeto dos estudos de letramento. Adaptação. 

(KLEIMAN, 2004, p. 16). 

 

 Parte da teoria apresentada nesse percurso histórico formou os Parâmetros 

Curriculares de Língua Portuguesa, sendo agora, de forma prescritiva, a norma de ensino 

nacional, e o norte que a disciplina deveria seguir. O PCN procurou amarrar todas as 
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atividades da disciplina a um objetivo, de modo que pudesse ter uma base teórica como 

fundamento. Para isso ele nomeia um objetivo geral, que é inserir o aluno em uma esfera 

discursiva, de modo que ele esteja apto a viver numa sociedade que está constantemente num 

processo de inter-relação. Para responder a esta proposta comunicativa, o PCN prescreveu 

objetivos específicos que possam conduzir ao objetivo geral, assim, ele propõe atividades 

constantes de leitura, análise linguística e produção de texto (BRASIL, 1998).  

 Quanto ao ensino da leitura, os parâmetros propuseram algumas reflexões 

primeiramente em relação ao texto, problematizando-o como objeto discursivo.  

Em primeira instância, para a promoção de uma leitura proficiente, o aluno precisaria 

compreender as questões externas que envolvem o texto, ou seja: contextualizá-lo dentro de 

uma situação comunicativa, atentando-se ao suporte em que ele se encontra e a função que 

desempenha. Tendo desempenhado tais tarefas, deveria ser conduzido a compreender que tais 

características atribuídas ao texto é que seriam responsáveis por categorizá-lo em determinado 

gênero textual (BRASIL, 1998). Por meio da concepção apresentadas acima, evidencia-se a 

influência dos estudos de Bakhitn na concepção do texto como elemento portador de 

características que o insere em determinada classe. Tal concepção abriu novas possibilidades 

de atividades que envolviam a leitura e a produção de textos em sala de aula.  

 Tendo problematizado o texto dentro de uma situação comunicativa, os parâmetros 

expõem diferentes tipos de leitura, separando em: leitura integral, seguindo a sequência do 

texto; leitura inspecional, utilizando expedientes de escolha de textos para leitura posterior; 

leitura tópica, identificando informações explícitas no texto, assim como localizar verbetes no 

dicionário; leitura de revisão, identificando falhas dentro de um texto e corrigindo-as; leitura 

item a item, respondendo ao comando de tarefas (BRASIL, 1998).  

 O processamento da leitura passa a ser desenvolvido paralelamente a outros 

mecanismos, descontruindo a interpretação centralizada em um único texto. Dessa maneira, o 

texto por si só não seria capaz de oferecer ao aluno todas as informações necessárias para sua 

compreensão, necessitando do auxílio de outras leituras, como a de um dicionário, por 

exemplo, para resolver necessidades quanto às dificuldades lexicais decorridas (BRASIL, 

1998). Tal visão dialoga com os conceitos do conhecimento prévio apontando por Kleiman 

(1993) e Koch (2009), ao relatarem a necessidade do conhecimento enciclopédico para a 

leitura. 

 Outras tarefas são apresentadas como mecanismos que pudessem formar leitores, além 

de proficientes, críticos, como: estabelecer relações entre partes do texto; compreender as 

articulações estruturais do texto, sabendo identificar as tipologias textuais (narrativa, 
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descritiva, expositiva, argumentativa e conversacional); compreender as marcas de 

segmentação textual, como parágrafo, mudança de capítulo; estabelecer relações entre outros 

textos; utilizar os conhecimentos linguísticos para identificar as vozes do discurso; reconhecer 

marcas expressivas de estilo (BRASIL, 1998).    

 Vejamos adiante, quais textos os livros didáticos utilizavam problematizavam para o 

ensino da leitura.  

 

2.2. Os textos utilizados como objeto de leitura 

 

 Desde a década de 1960, como já mencionado nesta pesquisa, o principal recurso no 

processo ensino-aprendizagem era o livro didático, portanto, as leituras realizadas em sala, 

eram, em sua maioria, as que o livro trazia. Este, por sua vez, apresentava alguns critérios 

para sua composição antológica. O primeiro era a legitimidade e representatividade do autor 

numa perspectiva literária; o segundo foi não inserir autores vivos no material didático, a fim 

de evitar situações constrangedoras; no que tange a seleção de textos, os autores selecionavam 

obras de autores brasileiros e portugueses; o último critério era a escolha de textos que 

contemplassem temas morais e pátrios (TOCAIA, 2014). O fragmento abaixo foi retirado de 

um livro didático produzido no contexto citado: 

 

Nas duas primeiras séries ginasiais, escolher-se-ão, para leitura, textos 

simples, em prosa e verso, descritivos, com real valor literário, de autores 

brasileiros dos dois últimos séculos; na 3ª e 4ª séries ginasiais, textos, não só 

descritivos e narrativos, mas também dissertativos, de prosadores e poetas 

modernos, brasileiros e portugueses (CEGALLA, 1965, p. 13).    

 

Apesar do autor acima tratar o textos selecionados como fáceis, eles eram 

demasiadamente difíceis para os alunos que acabavam de ser introduzidos ao sistema escolar 

recém-democrático, e que não tinham conhecimento da língua culta, gerando problemas 

quanto ao aprendizado da Língua Portuguesa (RODRIGUES, 2012). O texto a seguir foi 

retirado do livro Português de Domingos Paschoal Cegalla:  
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Figura 8: fragmento do texto As cavalhadas, de Frei José Audrin utilizado em um material 

didático da 2ª série ginasial. CEGALLA, 1965, p. 181. 

 

Na cosmovisão pedagógica da época, os textos clássicos poderiam oferecer ao 

estudante uma visão correta sobre a língua portuguesa, de modo que a escrita literária exercia 

um papel autoritário nas aulas de leitura e gramática.  

Quanto à leitura do texto, há dois fatores principais que contribuem para a dificuldade 

de interpretação do mesmo: o léxico utilizado e o assunto desenvolvido. A narrativa se baseia 

em um duelo entre cristãos e mulçumanos que se enfrentam em uma praça. Tendo em vista 

que o autor utiliza um fragmento, o texto acima se apresentou no material didático sem o 

início e o final da narrativa. A utilização de fragmentos sem sentido completo revela um 

aspecto sobre a leitura nesse contexto: o texto era base para o estudo da língua, assim como a 

estilística envolvida, portanto um trecho já exemplificaria. A compreensão da leitura fica 

excluída, mesmo com a intervenção do professor.  

Na década de 1970 os autores se preocuparam mais com o entendimento do texto por 

parte do aluno, utilizando leituras mais fáceis em comparação à década anterior. Os 
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fragmentos passam a ser delineados de forma que pudessem apresentar coerência, entretanto a 

leitura permanece como base para estudos linguísticos. 

   

 

Figura 9: Poema de Alberto de Oliveira, retirado do livro Português através de textos para 3ª 

série ginasial, de Magda Soares. SOARES, 1970, p. 97.  

 

O livro acima apresenta uma proposta do ensino por meio de textos, porém o foco 

central era o ensino da gramática, em outras palavras, a leitura não era problematizada nem 

dada a ela uma atenção particular. Devido às tendências linguísticas apontarem para o estudo 

da estrutura das sentenças da oração assim como o sentido lexical adotado, não havia a 

percepção de que era preciso mais mecanismos que pudessem conduzir o aluno à 

compreensão textual.  

Outro fator determinante para tal escolha textual dava-se pelo fato de que os alunos 

que antes frequentavam a escola pertenciam às classes mais favorecidas, e que por 

consequência possuíam um capital cultural mais amplo e preparado para leituras mais densas. 

A partir do momento que se percebe a entrada das classes menos favorecidas, nota-se a 

carência de conhecimentos linguísticos por parte do discente, o que levaria a um desempenho 
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escolar abaixo do esperado. Verificou-se, por exemplo, altos índices de reprovação, 

especialmente nas séries iniciais, devido ao baixo desempenho em leitura e escrita (BRASIL, 

1998).  

Por tal necessidade, os autores de material didático da década de 1970 inserem textos 

literários com leitura mais simples e mesmo textos não literários, como por exemplo, crônicas 

jornalísticas. Há uma preocupação com a seleção de textos por parte dos autores, como, por 

exemplo, o fragmento a seguir de Adriano da Gama Kury, retirado da apresentação do seu 

livro Meu Livro de Português
37

, direcionado ao professor: 

 

Muitos anos levei na seleção de textos – fator para mim essencial (a coleção 

leva o subtítulo “A língua pelos textos”): para que se cumpra a verdadeira 

finalidade do ensino da língua pátria na escola média, o aluno deve ser levado 

a adquirir o gosto da leitura dos nossos melhores autores, modernos e 

contemporâneos, os quais irão insensivelmente auxiliando-o na formação do 

seu próprio estilo – comunicação eficaz mediante adequada expressão escrita. 

Daí todo o meu cuidado na escolha de textos limpos e motivadores, capazes de 

despertar-lhe (ou manter-lhe) o interesse pela leitura extraclasse – leitura 

devidamente orientada pelo “Guia” que se inclui no “Manual do Professor” 

(KURY, 1972, p.5).  

 

No excerto acima fica evidente a preocupação com a seleção de textos, que segundo o 

autor, foi o fator essencial para a construção do seu livro Meu livro de Português, publicado 

em 1973. Nesta seleção, Kury reforça sua intenção ao selecionar textos mais simples, porém 

que pudessem conduzir o aluno ao gosto pela leitura. Tal prática, segundo o excerto, seria a 

principal ferramenta que levaria o aluno a compreender a língua pátria e sua funcionalidade: a 

comunicação. A mesma proposta é percebida na obra didática Português através de textos, de 

Magda Soares publicada em 1970. A autora promove a ideia do ensino de língua por meio de 

textos.  

Considerando que a década de 1970 objetivava ensinar a língua portuguesa como 

ferramenta de comunicação associada à ideologia da língua pátria, teremos, por consequência, 

a seleção de textos que, ao mesmo tempo, representam situações comunicativas do brasileiro, 

                                                           
37

 KURY, A. G. Meu livro de português. São Paulo: LISA – Livros Irradiantes, 1972. 
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como também expressam o valor da língua como símbolo pátrio. 

 

Figura 10: Sumário do livro Meu livro de português, para 5ª série, de Adriano da Gama Kury. 

 

O sumário acima apresenta a seleção proposta por Kury para compor seu material 

didático. Apesar de o autor ter criticado indiretamente em sua introdução as seleções textuais 

já realizadas, ele apresenta textos de muitos autores em comum com a obra de Cegalla em 

1965. A leitura na concepção de Kury deveria, primordialmente, incitar o aluno a apreciação: 

 

[...] vai penetrar mais fundo no seu campo escrito, especialmente o literário, 

convivendo com a linguagem de nossos melhores prosadores e poetas. Aqui 

você encontrará leituras (que escolhi com o maior cuidado para lhe 

agradarem), comentadas com o desejo de que você possa apreciá-las melhor 

(KURY, 1972, p.6). 

 

Abaixo um fragmento de exemplo de leitura proposta por Kury: 
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Figura 11: proposta de leitura do texto A máquina de ler o pensamento, de Monteiro Lobato 

(KURY, 1973, p. 11). 

 

O texto já não aparece sozinho, vem acompanhado por uma imagem. Isso pode ser 

verificado em outros materiais didáticos analisados a partir da década de 1970. A imagem, ao 

lado do texto, sempre antecipa o assunto da leitura, o que implicou em críticas por Osman 

Lins. Segundo o pesquisador da época, algumas imagens tiravam do aluno sua capacidade de 

compreender o texto pelo signo verbal (LINS, 1977).  
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Devemos considerar que dentro do contexto ditatorial, devido à língua ser tratada 

como símbolo pátrio, o seu ensino continua de forma tradicional, ainda que a cobrança do 

ensino de gramática tenha diminuído devido à nova pedagogia da década: a língua não mais 

como sistema e sim como instrumento de comunicação (PIETRI, 2010). Nessa perspectiva de 

difundir a ideia de texto, observamos a presença do seguinte fragmento no material didático 

Comunicação e Expressão, 7ª série, de Proença Filho: 

 

 

Figura 12: Fragmento do texto A língua, de Celso Cunha, retirado do livro Comunicação e 

Expressão, para 7ª série, de Domício Proença Filho.  



65 
 

 

O fragmento acima revela a preocupação com o tratamento da língua, problematizando 

sua atuação dentro do contexto social, de modo que o texto, nesta proposta, funcionou como 

uma base de apoio para a discussão, que, por sua vez, foca a funcionalidade da língua. 

A mudança na leitura também se deveu às mudanças sociais que o Brasil enfrentava, 

em especial aos textos de circulação social impressos em mídias, como histórias em 

quadrinhos, notícias, crônicas jornalísticas etc. Por tal razão, os materiais didáticos inseriram 

excertos que problematizassem tais leituras: 

 

 

Figura 13: Proposta de leitura presente na obra Hora da Comunicação, do autor Domingos 

Paschoal Cegalla (CEGALLA, 1980, p.70). 

  

Acreditava-se que a leitura seria uma ferramenta para analisar as mais diversas 

manifestações discursivas, como textos jornalísticos, textos de revista, propagandas entre 

outros. 

 

Teria havido, também, a ampliação do conceito de leitura (não mais apenas 

voltada para a recepção do texto verbal, mas também do não-verbal), e a 

escolha dos textos para uso no ensino não mais se faria exclusivamente 

segundo critérios literários, mas segundo a intensidade de sua presença nas 

práticas sociais (PIETRE, 2010, p. 74). 

 

 

Além de imagens, os textos passam a vir acompanhados de prévias palavras a fim de 

contextualizar o aluno sobre a leitura. 
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Figura 14: Imagem utilizada para introduzir leitura na obra Hora da comunicação, do autor 

Domingos Paschoal Cegalla (CEGALLA, 1980, p. 51). 

 

Embora a proposta com textos de circulação social tenha surgido ao longo da década 

de 70, ela só vai aparecer com mais frequência a partir da década de 1980, onde é percebida a 

necessidade de uma inter-relação cultural.  

 

A nova realidade social, consequente da industrialização e da urbanização 

crescentes, da enorme ampliação da utilização da escrita, da expansão dos 

meios de comunicação eletrônicos e da incorporação de contingentes cada vez 

maiores de alunos pela escola regular colocou novas demandas e necessidades, 

tornando anacrônicos os métodos e conteúdos tradicionais (BRASIL, 1998, p. 

17).  
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Figura 15: Proposta de leitura de texto não-verbal apresentada na obra Hora da comunicação, 

do autor Domingos Paschoal Cegalla (CEGALLA, 1980, p. 112). 

 

Se por um lado, Cegalla construiu seu livro com textos literários de real valor literário, 

em 1965, por outro, em 1980, o autor atualizou sua obra à nova realidade do ensino da língua 
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portuguesa inserindo em sua obra uma história em quadrinhos
38

. Além da proposta da leitura 

de um texto informal, o autor também explora os recursos linguísticos e textuais baseados.  

Tal variedade textual amplia-se ainda mais no início da década de 1990 com a chegada 

da teoria discursiva de Mikhail Bakhtin, propondo uma separação dos textos em gêneros 

discursivos. Nessa perspectiva, é possível perceber tal variedade sendo implementada em 

materiais didáticos, como conferido na apresentação do livro Análise, Linguagem e 

Pensamento, intitulada como A leitura da “palavramundo”: 

 

O mundo em que vivemos está repleto de textos em placas de ruas, cartazes, 

outdoors, faixas, notícias de jornais e revistas, contas, notas, receitas, bula de 

remédio, convites, bilhetes, cartas, mapas, gravuras, desenhos, pinturas, 

filmes, músicas, histórias, livros e etc. Ler é compreender as diversas 

mensagens existentes no ambiente em que se vive. É perceber, além das 

palavras, a “palavramundo” (CÓCCO; HAILER, 1993, p. 5). 

 

 A literatura deixa de ser a única fonte de leitura para o estudo da língua portuguesa, 

havendo, portanto, a mistura dos mais variados gêneros textuais, com linguagem formal e 

informal, textos verbais e não-verbais. Isso deve ser considerado sob uma ótima científica e 

social. Científica porque os estudos apontavam para a funcionalidade da leitura, e social 

porque a leitura passou a ser uma atividade necessária para interação na sociedade. Segundo 

Cócco e Hailer (1993) 

 

O ato de ler é o processo de “construir significado” a partir do texto. Isso se 

torna possível pela interação dos elementos textuais com os conhecimentos do 

leitor. Quanto maior for a concordância entre eles, maior a probabilidade de 

êxito na leitura (p. 4). 

 

 Percebemos que os textos utilizados para leitura e interpretação foram sendo 

ampliados, e não substituídos, ou seja, a literatura não parou de ser utilizada, mas deixou de 

exercer o papel central como objeto de ensino da leitura e da gramática.  

                                                           
38

 Tal gênero textual era proibido no espaço escolar em meados da década de 1930.  
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Figura 16: Texto literário utilizado na obra Análise, linguagem e pensamento dos autores Maria 

Fernandes Cócco e Marco Antônio Hailer (CÓCCO; HAILER, 1993, p. 33)  

 

 Devido aos novos conceitos sobre linguagem fundamentados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, os materiais didáticos passam a problematizar os mais variados 

gêneros textuais, explorando sua funcionalidade, vocabulário, esfera de circulação, entre 

outras propostas apresentadas no item anterior sobre a leitura.  

Apesar das mudanças na composição antológica de cada material, o texto não deixou 

de ser suporte para os estudos linguísticos, pois se compreendeu que a gramática é um fator 

inerente à compreensão do mesmo. Entretanto, a mudança que se buscou foi o estudo do texto 

como objeto para o desenvolvimento da leitura proficiente, e não apenas um parâmetro de 

língua portuguesa ideal.   

Por fim, devemos considerar que a seleção textual é um fator relacionado ao contexto 

específico de produção de cada material escolar. Tais mudanças, contudo, foram 

consequências: das mudanças sociais, devido à democratização do ensino; do contexto 

tecnológico, pois com o desenvolvimento das tecnologias novos textos surgem no dia a dia do 

sujeito; do desenvolvimento científico, pois passou a problematizar a leitura como fator 

responsável pelas articulações intersociais do indivíduo.  

Nessa perspectiva, não cabe ao historiógrafo traçar uma comparação com dogmas de 

teorias atuais, mas por outro lado, essa retrospectiva nos conduz a uma reflexão sobre o 

processo em que o ensino da leitura vem sofrendo desde a década de 1960, apresentando cada 

material situado em seu contexto. Em outras palavras, a obra é justificada pelo princípio de 

contextualização e pelo princípio de imanência.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

CONSTRUÇÃO DO ENSINO DA LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO: UM DIÁLOGO 

ENTRE O DISCURSO LINGUÍSTICO E O CONTEXTO 
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3. Construção do ensino da leitura no livro didático: um diálogo entre o discurso 

linguístico e o contexto 

 

 Partindo do princípio de adequação, este capítulo se propõe a analisar o material 

didático escolhido no corpus desta pesquisa, a fim de verificar qual o critério de seleção de 

textos de cada livro, assim como de que forma tal seleção implicaria um ensino da leitura 

proficiente. Cabe ressaltar que a proficiência da leitura é uma construção dos estudos 

linguísticos e que, portanto, em cada década há uma concepção conceitual. Dessa forma, não 

nos cabe comparar as décadas de forma que possamos desvalorizar algumas práticas em prol 

de dogmas de teorias recentes, mas, pelo contrário, compreender como a proficiência em 

leitura dialoga com o contexto em que o material está inserido.  

 Apesar de hoje os estudos linguísticos apontarem para alguns métodos que conduzem 

o professor para o ensino de leitura proficiente, sabemos que tal método não está fechado, 

uma vez que a sociedade está em constante mudança. Diante disso, temos consciência de que 

muitos paradigmas utilizados hoje poderão perder sua eficácia mais adiante, e que outros que 

foram aplicados na década de 1960 se repetem posteriormente. Um dos fatores que poderiam 

nos levar a isso é o progresso tecnológico. Muitos textos estão perdendo sua circulação social 

devido ao avanço das tecnologias modernas
39

. 

 Este capítulo será dividido em três partes: primeiro analisaremos o texto de 

apresentação dos livros descritos na introdução dessa pesquisa, verificando como os autores 

fazem referência ao ensino da leitura. Na sequência, avaliaremos quais eram os textos 

selecionados no material didático para leitura. Por último, examinaremos uma proposta de 

atividade voltada para leitura e interpretação do texto. Esclarecemos novamente que nosso 

objetivo, com tais análises, é avaliar o diálogo existente entre material, contexto histórico e 

desenvolvimento das ciências linguísticas.  

 

3. 1. O texto de apresentação: um diálogo com o contexto 

 

 Devemos considerar que grande parte do ensino de Língua Portuguesa nas décadas de 

1960, 1970, 1980 e 1990 ficou sob a responsabilidade do livro didático, o que garante a esta 

pesquisa um respaldo maior para a análise. Pretendemos analisar como o ensino da leitura era 

                                                           
39

 Um exemplo disso seria a substituição, de modo genérico, da carta pelo e-mail. 
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trabalhado em cada material, desconsiderando, portanto, a postura do professor. 

Consideramos para a análise a afirmativa, “qualquer tipo de comportamento didático do 

professor reflete um sistema de crenças, implícito ou explícito, inclusive a respeito da 

linguagem” (GEBARA; ROMUALDO; ALKMIN, 1984, p. 26), porém com a ressalva de que 

em vez do comportamento do docente, verificaremos a postura do autor, e como seu discurso 

está subsidiado em alguma teoria linguística, e, consequentemente, como ela afeta o ensino da 

leitura.  A seguir, avaliaremos o discurso deixado pelo autor no texto de apresentação do 

material.    

O primeiro livro didático que abordaremos será Português do autor Domingos 

Paschoal Cegalla, 11ª edição, publicado em 1965. O autor apresenta dois textos iniciais: o 

primeiro intitulado de Amplitude e desenvolvimento do programa de português, o qual dá 

credibilidade ao autor, ou seja, ele inicia com um discurso de autoridade assinado pelo 

Conselho Nacional de Educação; o segundo aparece como Prefácio da 11ª edição, pelo qual 

Cegalla apresenta sua proposta de ensino da língua portuguesa, pautada no plano pedagógico 

vigente da época. Discutiremos como o autor aborda a leitura nos dois textos.  

O primeiro texto, Amplitude e desenvolvimento do programa de português, inicia-se 

com instruções baixadas pelo Conselho Federal de Educação:   

 

O ensino da Língua Portuguêsa no Curso Secundário tem em vista, 

primordialmente, proporcionar ao educando adequada expressão oral e escrita. 

Tôdas as atividades com êle relacionadas devem visar a esse objetivo. Os 

estudos teóricos de gramática e de estilística são meramente subsidiários e, por 

consequência, hão de constituir apenas o meio para desenvolver, no discente, a 

sua capacidade de expressão (CEGALLA, 1965, p. 13).     

 

O discurso acima revela a preocupação central com o ensino da Língua Portuguesa 

para a prática comunicativa, tanto pela escrita quanto pela fala. Isso, dentro do princípio de 

imanência, revela que a leitura não é o objetivo central na disciplina. Quando situamos essa 

proposta em seu contexto, percebemos que o ensino, apesar de vir de uma tradição baseada no 

ensino da Retórica, Literatura, Gramática Normativa, torna-se mais técnico no que tange às 

classes populares, pois era preciso que o sujeito conhecesse sua língua e soubesse, assim, 

comunicar-se de forma adequada para seu exercício profissional
40

 (SOARES, 2002). Em 

outras palavras, a escola (assim como a disciplina língua portuguesa) é “reformulada, a fim de 

                                                           
40

 O ensino da Língua altera-se para acompanhar as necessidades sociais, de maneira que um país que crescia em 

industrialização e tecnologia deveria ter profissionais alfabetizados que dominassem sua língua (SOARES, 

2002).  
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formar rapidamente a mão de obra necessária ao mercado de trabalho” (MAGNANI, 2001, p. 

23).     

Mais adiante, o autor apresenta o conteúdo e o método divididos em três tópicos: 1) 

Expressão oral; 2) Expressão escrita; 3) Gramática expositiva. A leitura aparece no primeiro 

tópico: 

 

Nas duas primeiras séries ginasiais, escolher-se-ão, para a leitura, textos 

simples, em prosa e verso, descritivos, com real valor literário, de autores 

brasileiros dos dois últimos séculos; na 3ª e 4ª séries ginasiais, textos, não só 

descritivos e narrativos, mas também dissertativos, de prosadores e poetas 

modernos, brasileiros e portugueses. 

As observações de caráter gramatical e estilístico serão precedidas da leitura 

expressiva do texto e da exposição oral resumida, uma vez esclarecido aquêle 

em tôdas as suas dificuldades. Quando a unidade do texto não for completa, 

caberá ao professor situá-lo na obra de que foi extraído, a fim de que o aluno 

possa bem compreendê-lo e apreciá-lo (CEGALLA, 1965, p. 13). 

 

Segundo o contexto histórico, até 1940 a disciplina Língua Portuguesa era dividida em 

retórica, poética e gramática, como aponta Soares (2002). Essa divisão contemplava as classes 

mais abastadas, adaptadas às exigências culturais quanto ao uso normativo da língua. Por tal 

razão, havia na educação brasileira a prática da leitura baseada em fragmentos literários: 

primeiro por consideram tais textos como real valor estético e, segundo, por estarem 

adaptados à linguagem utilizada na escrita.  

Essa tradição perdurou na proposta pedagógica de Cegalla ao propor textos literários, 

reconhecidos pela academia literária, como único acesso à leitura na série em que o livro se 

apresenta. De acordo com a figura 2, apresentada no capítulo 1, o número de evasão era bem 

representativo, de forma que poucos alunos chegavam ao ginásio (atual Ensino Fundamental 

II), mesmo porque não era obrigatório de acordo com a LDB de 1961 (BRASIL, 1997). Sendo 

assim, a proposta de ensino mantinha-se elitizada, visto que as leituras literárias não atendiam 

às necessidades básicas para a compreensão do texto.  

A leitura proposta por Cegalla procura atender, mesmo no período inicial da 

democratização da educação, alunos com prévio conhecimento em literatura e norma culta da 

língua. Vejamos o prefácio apresentado pelo autor: 
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Figura 17: Prefácio do livro Português, de Domingos Paschoal Cegalla. 
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Figura: Segunda parte da apresentação do livro Português de Domingos Paschoal Cegalla. 

  

  O fragmento acima revela algumas hierarquias e objetos quanto ao ensino 

dessa disciplina: o eixo central é o ensino da Língua Pátria. Isso pode ser justificado por 

alguns elementos contextuais: (a) no contexto científico, pois o ensino da gramática culta 

estava em alta, juntamente com a filologia; (b) contexto político, pois a língua era considerada 

um símbolo pátrio, que se intensificou ainda mais no período ditatorial; (c) tradição de ensino, 

uma vez que o ensino da gramática da língua portuguesa no Brasil já vinha sendo aplicado na 

escola desde o período pombalino
41

 (MAGNANI, 2001). 

 Para alcançar o ensino da língua, Cegalla propõe quatro objetivos. O primeiro deles é 

ampliar o vocabulário para que haja melhor manifestação do pensamento. A leitura não é o 

objeto de estudo, mas sim a ferramenta utilizada para melhorar a manifestação escrita. Em 

outras palavras, não há referência para que o aluno aprenda a ler melhor, mas sim, pressupõe-

se que o aluno já seja proficiente na leitura e que, por meio dela, ele poderá compreender a 

gramática.  

O livro Português, de Cegalla, já estava sendo utilizado na escola bem antes da 

democratização do ensino, visto que a obra que estamos analisando foi publicada em 1965 e 
                                                           
41

 Magnani afirma que apesar de ainda haver o ensino do latim, como tradição jesuítica, esse ensino visava o 

domínio da norma culta (2001).   
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já estava em sua 12ª edição
42

. Isso nos leva a concluir que, quando esta obra chegou à escola, 

o grupo de alunos matriculados no sistema educacional pertencia (em sua maioria) a uma 

classe social de pessoas dadas à leitura. Sendo assim, uma possibilidade para tal seleção de 

conteúdo seria o fato de que, antes da democratização do ensino, os alunos chegavam à escola 

com mais base para compreender os textos, não necessitando exatamente de ferramentas para 

compreendê-los.  

A segunda habilidade é voltada para desenvolver e aprimorar a capacidade da 

expressão oral, por meio da interpretação dos textos lidos. Mais uma vez a leitura não é o 

objetivo da aula, mas sim o método utilizado para se alcançar outro objetivo, no caso, a 

capacidade de expressão oral. Tal habilidade teve grande importância no curso da educação 

brasileira desde o período jesuítico
43

.  

O terceiro objetivo faz referência à produção de texto com práticas de redação. Por 

último, é apontado o ensino da gramática normativa: “implantar e consolidar o conhecimento 

das normas de boa linguagem e da correção gramatical”. O termo linguagem neste texto 

aparece dentro de um conceito gramatical, ou seja, trata-se de um processo: a gramática 

normativa seria o objeto pelo qual o sujeito poderia exercer a boa linguagem. Em contextos 

posteriores, verificaremos que este termo vai surgir em outros materiais didáticos, mas não 

com a mesma definição.  

 De acordo com o contexto de democratização do ensino, percebe-se certa lacuna entre 

público e conteúdo selecionado. Os alunos que chegavam à escola, oriundos das classes 

populares, não tinham contato com a norma culta da língua. O ensino proposto por Cegalla 

exige um conhecimento prévio sobre a língua, leituras diárias, além disso, requer que o 

mesmo tenha certo conhecimento literário, em especial quanto à linguagem utilizada. De 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), neste contexto houve dados 

alarmantes de reprovação.  

Partindo para a década seguinte, notamos que o discurso de apresentação da obra de 

Proença, publicado em 1979, aparece de forma menos formal em relação ao discurso anterior: 

 

                                                           
42

 O prefácio do livro vem com o termo 11ª edição, porém de acordo com a referência bibliográfica, a obra está 

em sua 12ª edição.  
43

 Nesse período o ensino era pautado em uma organização e planos de estudos da Companhia de Jesus, 

intitulado de Ratio Studiorum. Esse curso dividia-se em “classes de gramática para assegurar uma expressão 

clara e exata, a de humanidades, uma expressão rica e elegante, e a de retórica, mestria perfeita na expressão 

poderosa e convincente” (MAGNANI, 2001, p. 13). A educação pombalina também manteve o ensino da 

retórica no plano de estudos e assim ela fez parte da educação brasileira até meados da década de 1940 

(SOARES, 2002).  
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Imagem 19: Apresentação do livro Comunicação em Português, de Domício Proença Filho.  

De acordo com as palavras de Proença, o ensino da Língua Portuguesa é o objeto 

central do livro, objetivando a boa qualidade da comunicação em língua materna. Tal 

relevância é justificada ao discente nas palavras: “quando sabemos falar e escrever bem, 

entendemos melhor o que acontece em volta de nós”. Para isso o autor apresenta seu método: 

“através das leituras, das ilustrações e dos exercícios, irá conhecendo uma série de processos 

que o ajudarão a chegar à sua própria maneira de usar a língua”.  

Podemos perceber que a leitura até este momento não aparece nos textos de 

apresentação como um objetivo a ser ensinado, mas sim como um método. Ou seja, é por 

meio da leitura que os autores procuram ensinar a língua, que era o objetivo central das aulas 

de língua portuguesa.  

Enquanto na década de 1960 há a preocupação com o estudo lexical, literário, da boa 

leitura oral (vestígios da oratória e da retórica), a década de 1970 é marcada por uma mudança 

na concepção da função social da língua, deixando essa disciplina mais pragmática do que 

científica. Conforme aponta Soares, “já não se trata mais de estudo sobre a língua ou estudo 

da língua, mas de desenvolvimento do uso da língua” (2002, p. 169).   
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De acordo com o contexto, a década de 1970 é marcada por um avanço tecnológico, o 

que proporcionou às mídias uma grande expansão na publicação de jornais e revistas. Era de 

interesse econômico que a população soubesse manejar tais suportes midiáticos, 

compreendendo notícias, propagandas (tendo em vista o grande crescimento comercial) entre 

outros textos presentes nessa esfera comunicativa. Diante disso, a escola, na tentativa de se 

adaptar aos ditames sociais e econômicos, busca ensinar a língua como um objeto de 

comunicação, capaz de auxiliar o sujeito a compreender os inúmeros discursos necessários 

para sua (efetiva) participação na sociedade.  

Apesar de a Sociolinguística só aparecer na educação a partir da década de 1980 

(SILVA; MILANI, 2015), há vestígios dela no material de Proença, uma vez que ao lidar com 

a língua o autor não a qualifica como “normativa” ou “culta”, mas, por outro lado, ensina o 

português falado por brasileiros: “seguro domínio do idioma por brasileiros como você”. Tal 

trecho não desmerece a variante utilizada pelo aluno. Outro exemplo é o fragmento “usar a 

língua que falamos”. Dentro do material há questões que conduzem o aluno à reflexão sobre 

essa variação:  

 

Através do texto que estamos examinando, o escritor Érico Veríssimo nos 

transmite uma série de informações. Para fazê-lo, utiliza a língua que falamos 

numa de suas variações, a que caracteriza a literatura e que, por isso mesmo, 

se chama variante literária. Você já deve ter adquirido muitos conhecimentos 

sobre o nosso idioma. Vamos recordar? (p. 19). 

 

Em seguida o autor traz a seguinte pergunta reflexiva: “Você já observou que a 

maneira como falamos depende da situação em que nos encontramos? Dê exemplos de 

situações em que você sente necessidade de falar ou escrever com mais cuidado” (p. 19). Isso 

justifica a proposta de Proença em seu livro. Segundo Cavaliere,  

 

surge, em meados dessa década, uma pujante vertente que retoma a análise 

linguística do texto e a investigação da língua em uso pelo falante. Essa nova 

rota, na realidade, expressa uma nova fase do período linguístico, a que se 

pode denominar fase diversificada, em que o foco da atenção sai das entranhas 

da gramática, para expandir-se no ambiente sem fronteiras dos usos 

linguísticos (CAVALIERE, 2015).  

 
 

 Pelo discurso de Proença, torna-se evidente que o texto, neste contexto, é estudado 

como uma ferramenta para alcançar um propósito: o ensino da língua portuguesa. O fato de o 

autor utilizar textos com maior variedade linguística exemplifica a necessidade em apresentar 

ao discente as várias maneiras em que a língua pode se manifestar. Por isso, acreditamos que 
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essa visão influenciaria o autor na seleção antológica, pois privilegiaria textos que pudessem 

exemplificar a variação linguística dentro da literatura.  

A leitura também não é mencionada na competência de compreender melhor o mundo: 

“Lembre-se de que, quando sabemos falar e escrever bem, entendemos melhor o que acontece 

em volta de nós”. O fato de a leitura ser excluída dessa competência traria grandes críticas da 

mídia e outros acadêmicos, como Faraco e Geraldi em 1984, em relação à capacidade de 

leitura que os alunos chegavam ao ensino superior.   

Partindo do contexto histórico, pudemos constatar que a década de 1980 é marcada por 

inúmeras pesquisas no campo linguístico voltado ao ensino de língua materna (SOARES, 

2002), momento em que houve mais abertura política, devido o país ter restaurado o regime 

democrático.  

O livro Português, uma língua brasileira, da autora Maria Ignez de Carvalho, está 

inserido nesse recorte dos avanços científicos. Seu título já vem carregado de grande valor 

ideológico: uma busca por identidade da língua, retomando movimentos literários anteriores 

que buscavam defender um idioma próprio do país, fugindo às regras normativas e rígidas do 

Português Lusitano. A autora esclarece na introdução, quanto a isso, que “longe de significar 

um certo descaso pela norma culta, ele indica que privilegiamos o idioma português na forma 

em que ele é escrito e falado em nosso país”. Tal afirmativa expressa a intenção de uma 

língua democrática, sem a cobrança de certos e errados, até então exigidos e avaliados pela 

escola.  

A apresentação da obra Português, uma língua brasileira apareceu de forma mais 

longa em relação às introduções anteriores. O seu texto ficou organizado da seguinte maneira: 

apresentação dos eixos: estudo do texto e estudo da linguagem; explicação sobre cada eixo 

apresentando o método pedagógico; uma nota justificando o título da obra; palavras finais 

argumentando a necessidade do ensino da língua materna. A imagem a seguir apresenta o 

texto introdutório: 
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Figura 20: Texto de apresentação do livro Português, uma língua brasileira de Maria Ignez de 

Carvalho.  

Em relação ao primeiro eixo – o estudo do texto –, é perceptível uma visão bastante 

contextual ao que Geraldi propôs: há a leitura de textos literários seguido de questões para 

atestar se os mesmos foram compreendidos. A autora dispõe de um questionário que envolve 

a estrutura interna do texto, seguido de questões de aplicação da gramática. Na sequência há 

proposta de exercícios orais, nas quais o aluno deverá posicionar-se diante do texto. 

 Ela propõe atividades voltadas à leitura, mas não menciona a necessidade de se 

compreender os textos por si só. O texto é um pretexto para compreender a língua, para 

aplicar a gramática ou mesmo para aprender a manusear o dicionário, prática criticada por 

Geraldi (1984).  

Na década de 1980, o ensino da língua portuguesa por meio dos textos começa a tomar 

um rumo diferente. Até então, compreendia-se a linguagem como um conjunto de regras 

estáveis em que se poderia construir a língua ideal (GERALDI, 1984), e os textos eram um 

protótipo de seu funcionamento. A partir daí, tomando os estudos de Vygotsky e seu círculo 
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como pressupostos teóricos, estudiosos brasileiros, como Geraldi (1984) e Koch (2009), 

constroem uma nova concepção de linguagem que iria além da gramática estática, ou seja, ela 

estaria relacionada à atividade verbal.  

Nessa concepção, linguagem e texto são tratados de forma indissolúvel, como aponta 

Koch: “textos são resultados de uma atividade verbal de indivíduos socialmente atuantes, na 

qual estes coordenam suas ações no intuito de alcançar um fim social, de conformidade com 

as condições sob as quais a atividade verbal se realiza” (KOCH, 2009, p. 26). A leitura, nesse 

processo de enunciação, é construída como uma atividade do ato verbal em que o leitor atribui 

significado ao texto, produto discursivo de um sujeito
44

.  

 Apesar da ideia de texto e linguagem já aparecer interligada nesse contexto, a autora 

apresenta ambos como partes separadas. Para o estudo da linguagem, a mesma sugere 

exercícios sobre os mecanismos da língua, de forma coloquial, simples e direta. O conceito de 

linguagem aqui surge dentro da concepção do estudo da língua como meio de comunicação: 

 

esta concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a língua como código 

(conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao 

receptador uma certa mensagem. Em livros didáticos, esta é a concepção 

confessada nas instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, embora 

em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais (GERALDI, 1984, p. 

41).   

 

A concepção de linguagem não aparece relacionada à leitura na obra analisada, como 

mostra o fragmento: “Segue-se o estudo da linguagem, do qual constam os principais tópicos 

de gramática e noções elementares de comunicação”, mas sim, como Geraldi afirmou acima, 

relacionada ao estudo da gramática: Para finalizar, a autora justifica a necessidade do estudo 

da Língua Portuguesa: 

 

[...] mostrar que também o ensino de Português é uma forma de conhecimento 

do mundo que nos cerca. 

 

O autor Proença Filho, também justificou seu material trazendo o seguinte argumento: 

 

Lembre-se de que, quando sabemos falar e escrever bem, entendemos melhor 

o que acontece em volta de nós.  

 

                                                           
44

 Essa concepção foi baseada na teoria da subjetividade proposta por Benveniste (BRANDÃO, 2012). Para o 

autor, a subjetividade é a “capacidade do locutor se posicionar como ‘sujeito’” (BENVENISTE, 1966 apud 

CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 456), de maneira que ele se torna o “eu” no processo de 

enunciação. Se há, porém, um eu sujeito (locutor) subtende-se a presença de um tu (alocutário).  
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 Enquanto em 1970 a concepção de compreender o mundo está centrada no 

conhecimento que se tem da língua, na década de 1980 há uma abrangência maior quanto à 

percepção global, cabendo às atividades voltadas a leitura, estudos linguísticos e produção 

escrita.  

 A ideia de linguagem como uma interação entre sujeito, texto e leitor fica mais 

evidente na obra Linguagem e interação das autoras publicada em 1998. A imagem a seguir é 

referente à apresentação da obra. 

 

  

 

Figura 21: Texto de apresentação da obra Linguagem e interação das autoras Elisiane Vitória 

Tiepolo, Reny M. Gregolin e Sonia A. Glodis Medeiros.  

 

 O texto acima evidencia uma preocupação central com o estudo da linguagem, 

propondo discuti-la nos mais diversos meios culturais em que ela se manifesta. Aqui, ela é 

conceituada de maneira mais ampla em relação aos materiais anteriores. São envolvidas as 

capacidades de ler, ouvir, compreender, falar e escrever. A definição de linguagem como 

inter-relação também é conferida por Koch (2009): “a linguagem é uma forma de atividade e, 

sendo assim, deve ser encarada como uma atividade em geral, e, mais especificamente, como 

uma atividade humana” (p. 15). A autora apresenta de forma prática e didática o conceito, 

tendo em vista que a apresentação deste material é direcionada ao aluno.  

O objetivo apresentado no material é levar o discente a utilizar a linguagem nas mais 

diversas situações comunicativas, de modo que ele pudesse desenvolver o português 
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prestigiado pela sociedade, como consta: “queremos que você possa dominar o português 

padrão”. 

Como método para o aprendizado, o material procurou proporcionar uma diversidade 

de textos, simulando as diversas situações culturais: “procurando mergulhá-lo numa 

diversidade de textos”. Para a construção deste método, é possível perceber a atuação do PCN 

como fundamentação teórica: 

 

[...] espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas 

situações comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da 

linguagem, de modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, 

ampliando suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania 

(BRASIL, 1998, p. 32). 

  

A leitura, pela primeira vez, aparece não como uma ferramenta para apropriação da 

norma culta, ou norma de prestígio, mas sim para o desenvolvimento das atividades verbais, 

ou seja, a capacidade de ler, ouvir, compreender, falar e escrever. Ela é o objeto e não o 

método, ou seja, ela é problematizada na aula, e não a ferramenta utilizada para o ensino da 

língua.   

Partindo para o princípio de imanência, podemos perceber um diálogo entre o discurso 

de apresentação da obra Linguagem e interação e a base teórica sobre linguagem apresentada 

pelo PCN (1998): 

 

Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade de 

ensino e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o falante 

tem de sua linguagem, as atividades curriculares em Língua Portuguesa 

correspondem, principalmente, a atividades discursivas: uma prática constante 

de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de produção de textos 

orais e escritos, que devem permitir, por meio da análise e reflexão sobre os 

múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e construção de instrumentos que 

permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua competência discursiva 

(BRASIL, 1998, p 27).  

Com base na perspectiva apresentada pelo PCN, as autoras da obra Linguagem e 

interação apresentam como objetivo, em seu discurso inicial, a amplitude da competência 

discursiva, propondo as atividades: “Ler, ouvir, compreender, falar e escrever”, pois “são 

atividades necessárias na nossa relação com os outros e com o mundo”. Essas atividades 

revelam a maneira como as autoras interpretaram os Parâmetros Curriculares de língua 

portuguesa para construir sua apresentação, sendo assim, elas propõem práticas constantes de 

análises textuais, como no sentido metafórico exibido: “mergulhá-lo numa diversidade 
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textual”. Essa ação, por consequência, resultaria em “dominar o português padrão 

prestigiado pela sociedade”, sabendo utilizar suas variações em qualquer esfera cultural. Tal 

método pode ser conferido no PCN:  

   

A atividade mais importante, pois, é a de criar situações em que os alunos 

possam operar sobre a própria linguagem, construindo pouco a pouco, no 

curso dos vários anos de escolaridade, paradigmas próprios da fala de sua 

comunidade [...]. É, a partir do que os alunos conseguem intuir nesse trabalho 

epilingüístico
45

, tanto sobre os textos que produzem como sobre os textos que 

escutam ou lêem, que poderão falar e discutir sobre a linguagem, registrando e 

organizando essas intuições: uma atividade metalingüística, que envolve a 

descrição dos aspectos observados por meio da categorização e tratamento 

sistemático dos diferentes conhecimentos construídos (BRASIL, 1998, p. 28). 

  

 O princípio de imanência ficou bem exposto na produção do discurso inicial da obra 

Linguagem e interação, tendo em vista que em todas as propostas, as autoras procuraram 

buscar respaldo na teoria linguística que se sustentava no contexto.   

 A seguir procuramos construir uma tabela comparativa entre os textos de apresentação 

discutidos neste tópico.  

 

Tabela 4: Objeto central de ensino de cada material didático.  

Obras didáticas Qual a proposta central do material 

Português Ensino do Português culto 

Comunicação e 

expressão 

Compreender a língua portuguesa dentro das mais diversas 

situações comunicativas 

Português: uma língua 

brasileira 

Compreender a língua portuguesa prestigiada 

Linguagem e interação Inter-relação entre as pessoas/ compreender o português padrão 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                           
45

 Por atividade epilingüística se entendem processos e operações que o sujeito faz sobre a própria linguagem 

(em uma complexa relação de exterioridade e interioridade). A atividade epilingüística está fortemente inserida 

no processo mesmo da aquisição e desenvolvimento da linguagem. Ela se observa muito cedo na aquisição, 

como primeira manifestação de um trabalho sobre a língua e sobre suas propriedades (fonológicas, morfológicas, 

lexicais, sintáticas, semânticas) relativamente independente do espelhamento na linguagem do adulto. Ela 

prossegue indefinidamente na linguagem madura: está, por exemplo, nas transformações conscientes que o 

falante faz de seus textos e, particularmente, se manifesta no trocadilho, nas anedotas, na busca de efeitos de 

sentido que se expressam pela ressignificação das expressões e pela reconstrução da linguagem, visíveis em 

muitos textos literários (BRASIL, 1998, p. 28). 
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Independente de como a leitura foi tratada ao longo das décadas de 1960 a 1990, o 

ensino da norma culta sempre foi o objeto central nas aulas de língua portuguesa. 

Percebemos, entretanto, que ao longo das décadas, a forma como a gramática foi sendo 

abordada é que se alterou de acordo com contexto histórico específico, em função das 

exigências sociais, e de acordo com o desenvolvimento das ciências linguísticas, que 

passaram a preocupar-se mais com a língua como instrumento de comunicação e responsável 

pela inter-relação na sociedade. 

 

Tabela 5: Objetivo de cada material didático. 

Obras didáticas Objetivo 

Português Amplo vocabulário para elegante manifestação da língua; desenvolver 

a capacidade oral; desenvolver a capacidade de expressão escrita; 

consolidar o conhecimento das normas da boa linguagem; 

Comunicação e 

expressão 

Usar a língua que falamos com mais eficiência e expressividade 

Português: uma língua 

brasileira 

Oferecer uma visão panorâmica do 1º grau, estudando o texto e a 

linguagem (tópicos de gramática) 

Linguagem e interação Dominar o português padrão, prestigiado pela sociedade, para 

compreendê-lo e produzi-lo nas diferentes situações de uso da 

linguagem. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As quatro obras apresentam um objeto comum, dentre outros particulares de cada 

contexto: compreender a norma culta. Será na década de 1980 que a leitura vai surgir então 

como um objetivo, aparecendo como estudo do texto. A obra didática da década de 1990, 

apesar de situar a leitura como um objeto de estudo e relacioná-la como uma ferramenta no 

processo da atividade humana, não insere tal habilidade em seu objetivo, evidenciando a 

prática de uso da escrita.   
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Tabela 6: Método utilizado em cada material didático. 

Obras didáticas Método 

Português Leitura de textos literários e o exercício de atividades;  

Comunicação e 

expressão 

Ensino por meio de leituras e exercícios. 

Português: uma língua 

brasileira 

Leitura com exercícios de interpretação; exercícios variados para 

aplicação da gramática; 

Linguagem e interação “Mergulhar” numa diversidade de textos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A leitura realmente vai atuar com papel de destaque na metodologia dos materiais. No 

entanto, isso não nos permite afirmar que ela não era estuda em décadas anteriores. A prática 

da leitura sempre apareceu, mas não como um objeto central, passivo de uma atenção 

específica, mas como método. Na década de 1990, Kleiman (1993) propõe o ensino da leitura 

como um objeto para alcançar sua proficiência. Ela estabelece métodos para alcançar um 

objetivo. Entretanto, para conseguirmos avaliar a veracidade das tabelas, deveremos, pois, 

analisar ao menos uma prática de leitura e interpretação apresentada na obra didática.   

Adiante, analisaremos a seleção de textos de cada material didático e uma proposta de 

atividade, a fim de traçarmos uma comparação com o texto introdutório e também 

verificarmos se o discurso inicial se concretiza nas propostas sugeridas pelos autores. 

 

3.2. Seleção de textos para a composição da antologia do material didático 

 

 A seleção antológica utilizada em cada material didático foi motivada por fatores 

externos e internos, como já mencionado. Pretendemos levantar e discutir quais textos foram 

adotados para compor a antologia de cada livro didático, a fim de percebermos como essa 

escolha pode contribuir para a formação do leitor. É necessário, portanto, traçar um diálogo 

entre o princípio de contextualização, avaliando o contexto histórico em que o livro está 

inserido, e o princípio de imanência, verificando quais são os parâmetros linguísticos 

vigentes. Desta forma, prosseguiremos em nossa análise caminhando em uma sequência 

cronológica.  

No início da década de 1960, o contexto histórico nos revela alguns requisitos para a 

composição antológica dos materiais didáticos. Um dos critérios era não inserir autores vivos 

a fim de evitar constrangimentos. Feita uma pesquisa quanto à data de nascimento e 
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falecimento, constatou-se que alguns autores citados estavam vivos, como por exemplo, 

Hernâni Donato que faleceu em 2012 (ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS, 2015). Isso 

revela uma preocupação maior com a qualidade dos textos, do que com a burocracia da 

escolha antológica vigente.  

Outro critério era utilizar textos de autores brasileiros e portugueses, inclusive Cegalla 

toma nota e reafirma isso em seu texto inicial: “textos, não só descritivos e narrativos, mas 

também dissertativos, de prosadores e poetas modernos, brasileiros e portugueses” 

(CEGALLA, 1965, p. 14). Porém, o autor utiliza um escritor que apesar de ter recebido uma 

cadeira na Academia Tocantinense de Letras, era francês, Frei José Audrin (MARTINS, 

2002).   

Por último, a norma previa a escolha de textos que contemplassem temas morais e 

pátrios. Quanto a esse critério, podemos perceber a presença de textos conservadores. Um 

exemplo seria o texto A família e a pátria, de Rui Barbosa, cuja primeira frase já revela um 

grande peso ideológico: “A pátria é a família amplificada” (BARBOSA, 1960 apud 

CEGALLA, 1965, p. 110). O texto é bem complexo tanto em relação ao léxico utilizado, 

como também ao conteúdo, por sinal, bastante abstrato para alunos da 2ª série ginasial. O 

trecho a seguir é o segundo parágrafo do texto:  

 

 

E a família, divinamente constituída, tem por elementos orgânicos a honra, a 

disciplina, a fidelidade, a benquerença, o sacrifício. É uma harmonia instintiva 

de vontades, uma desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente de 

almas entrelaçadas. Multiplicai a célula, e tender o organismo (BARBOSA, 

1960 apud CEGALLA, 1965, p. 110). 

 

A obra, Português, de Cegalla, apresenta uma antologia composta por trinta e seis 

textos de autores renomados da literatura brasileira e portuguesa, como o autor mesmo afirma: 

“leitura, textos simples, em prova e verso, descritivos, com real valor literário, de autores 

brasileiros e portugueses dos dois últimos séculos” (CEGALLA, 1965, p. 13). Cegalla 

sustenta em seu texto inicial a presença de autores cujos textos têm “real valor literário”, 

sendo que a maioria dos autores teve uma cadeira em Academias de Letras, tanto federal 

quanto estaduais (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2015). 

 Se por um lado, a prática da leitura era embasada em textos de grande valor estilístico, 

por outro, não estava na ordem do dia a preocupação se a seleção antológica estava sendo bem 

compreendida, fato que se agravava ainda mais quando se leva em consideração o contexto de 

recém-democracia educacional, no qual Soares (2002) aponta que houve o acesso de alunos 
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oriundos de classes menos privilegiadas, e com capital cultural limitado (SOARES, 2002). 

Em outras palavras, os textos apresentavam muita dificuldade para a leitura de alunos da 2ª 

série ginasial, de forma que para haver boa compreensão era necessário mais do que conhecer 

o léxico, era preciso uma intervenção do professor. Necessitava-se, de certa forma, que o 

aluno tivesse certa maturidade na leitura para compreender os fragmentos utilizados.   

Sabemos que esta seleção antológica estava enraizada no modelo educacional voltado 

à elite do início do século XX, mantendo além dos estudos da Gramática e da Retórica, o 

estudo da Poética. 

E manteve essa tradição porque, fundamentalmente, continuaram a ser os 

mesmos aqueles a quem a escola servia: os “filhos-família”, como denomina 

Houaiss [...], os grupos social e economicamente privilegiados, únicos a ter 

acesso à escola a quem continuava a ser úteis e necessárias as mesmas 

aprendizagens, naturalmente adaptadas às características e exigências culturais 

que se foram progressivamente impondo às camadas favorecidas da sociedade. 

Assim, na disciplina português, nesse período, continuou-se a estudar 

gramática da língua portuguesa, e continuou-se a analisar textos de autores 

consagrados, ou seja: persistiu, na verdade, a disciplina gramática, para 

aprendizagem sobre o sistema da língua, e persistiram a retórica e a poética, 

estas sim, sob nova roupagem (SOARES, 2002, p. 165). 

     

A citação acima faz referência à transição que a disciplina língua portuguesa sofreu da 

década de 1940 a 1960. O formato do livro Português, de Cegalla, apesar de estar de acordo 

com o Conselho Federal de Educação, propõe um ensino subsidiado à tradição da Gramática, 

Retórica e Poética. Se por um lado, a escola muda seu perfil para suprir as necessidades da 

nova demanda discente, por outro, o autor mantém sua obra pautada no ensino elitizado. 

Soares aponta que se continuou a analisar textos de autores consagrados, e isso também é 

confirmado por Cegalla em seu texto de apresentação: “textos simples, em prosa e verso, 

descritivos, com real valor literário”. 

 Apesar da lacuna existente entre texto e leitor, a composição antológica da obra de 

Proença Filho na década de 1970 não apresenta grande mudança em relação a 1960. O livro 

Comunicação e expressão em língua portuguesa é composto por quarenta e dois textos, 

agrupados em vinte unidades, com um tema em comum: descrevem aspectos culturais e 

geográficos do Brasil. Da unidade um até a unidade dezenove, os textos abordam estados 

específicos, já a unidade vinte, é composto por três poemas que retratam o país como um 

todo.  

Os textos estão divididos no seguinte esquema: são vinte unidades, sendo cada qual 

formada por dois textos, com exceção de duas unidades, que apresentam três. Além disso, 
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cada parte é precedida por um texto introdutório que contextualiza o tema da unidade, seguida 

de uma imagem que ilustra o ambiente.  

A questão da inserção da imagem dentro do material didático foi duramente criticada 

por Osman Lins em 1977. Sua justificativa pautava-se na ideia de que as imagens auxiliariam 

o aluno a compreender o texto, de modo que exercia parte da função que o texto deveria 

cumprir. O livro de Domício Proença apresenta uma imagem para cada texto principal da 

unidade. Outros pequenos desenhos espalhados pela obra não tem objetivo de representar 

alguma mensagem, mas são meramente decorativos. Vejamos um modelo: 

 

 

Figura 22: Ilustração do texto O negrinho do pastoreio (FILHO, 1978, p. 39).  

 

Osman Lins discutia que as imagens não poderiam exercer o papel que o texto deveria, 

ou seja, o aluno precisaria ser capaz de compreender um enunciado desenvolvendo 

habilidades na leitura. A ilustração apresenta o personagem da história O negrinho do 

pastoreio de João Simões Lopes Neto (1966). No mesmo contexto, Paulo Freire propõe uma 

pedagogia na qual o ensino parta da realidade, uma vez que a abstração pode levar à 

desmotivação e mesmo à falta de aprendizado (FREIRE, 2011). A imagem presente no livro 
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Comunicação em Português objetiva contextualizar o aluno, leitor imaturo, sobre os aspectos 

físicos da região, assim como a imagem dos habitantes daquela região. 

A imagem contígua ao texto de apresentação permitia ao aluno construir um 

conhecimento prévio sobre as características que o texto apresentaria em sua narrativa. Assim, 

neste caso, havia um motivo para as figuras. O que há, portanto, em cada unidade é um 

diálogo de contextualização entre texto de abertura da unidade, imagem e texto principal (este 

que será base para todo o questionário da unidade).  

O contexto histórico nos mostra a presença de textos de circulação social 

(jornalísticos, gibis etc), entretanto, não se constatou a presença destes no material, 

restringindo-se aos textos literários. Isso pode ser influência da formação clássica em Letras 

de Domício Proença que exerceu docência em Literatura por muitos anos. Por outro lado, 

diferente de Cegalla, este material procurou dentro da Literatura textos que pudessem 

apresentar uma variedade maior da língua, chegando a beirar o regionalismo, em outras 

palavras, o material não tenta estabelecer “uma língua correta” por meio do “discurso 

autoritário
46

” que a literatura poderia representar.   

Sendo a seleção antológica composta por textos literários, todos apresentam sequência 

descritiva e narrativa, havendo também alguns textos com sequência expositiva, o que já se 

torna um diferencial em relação à década de 1960. Quanto à notoriedade dos autores, Domício 

também contemplou escritores com grande representatividade literária, sendo a maioria 

representante do movimento Modernista.    

Há dentre a seleção de textos uma música composta por José Carlos Capinam e 

Gilberto Gil. Este último foi preso durante o regime militar por desrespeitar valores pátrios, 

chegando a ter que se exilar do país. Entretanto, mesmo durante a ditadura, Proença Filho 

utilizou uma obra sua para constituir seu material didático. Isso pode ser interpretado como 

uma forma de expansão da leitura escolar, tentando quebrar os dogmas de uma suposta leitura 

de valor ou moralizante.  

Retomando o princípio de imanência, percebemos que o objetivo da disciplina 

comunicação e expressão
47

, na década de 1970, era o ensino da língua portuguesa como 

ferramenta necessária para comunicação. Pelo ponto de vista histórico, a ditadura militar 

promovia a visão da língua como elemento pátrio. Na busca por um diálogo entre os 

requisitos é que o autor valeu-se de textos que privilegiassem situações comunicativas, mas 

                                                           
46

 Esse discurso autoritário literário acabou se tornando uma construção dos filólogos, que elegeram tal variante 

linguística como a correta, ou mesmo, ideal.   
47

 Nome da disciplina língua portuguesa durante a década de 1970, por exigências dos princípios ditatoriais 

militares.  
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que ao mesmo tempo pudessem valorizar a língua em uma perspectiva patriota. Essa busca 

resultou na escolha de textos literários de autores consagrados. Não podemos excluir a ideia 

de que havia ainda na década de 1970 vestígios da tradição literária para o ensino da língua. 

Por tal, podemos perceber uma relação bastante próxima entre alguns autores selecionados 

por Cegalla em 1965 e Proença em 1978, como por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, 

Monteiro Lobato e Guimarães Rosa. 

Adentrando a década de 1980, notamos algumas semelhanças em relação à seleção 

textual utilizada na década de 1970. Permanecem as narrativas com autores de notoriedade 

literária, porém com temáticas mais comuns ao público da 6ª série. Apesar de a academia 

discutir a inclusão de textos de circulação social, a autora Maria Ignez de Carvalho (obra 

Português, uma língua brasileira) não os utiliza em seu livro, conservando a tradição que já 

vinha desde 1960.  

A autora dividiu sua obra em doze capítulos, sendo cada qual constituída por um texto 

base para as atividades (vocabulário, compreensão do texto, estrutura do texto, aplicação da 

gramática, atividades orais e redação) e outro apresentando uma breve biografia da vida do 

autor.  

Em relação às décadas anteriores, o livro apresenta um número muito baixo de textos, 

pois se partirmos do pressuposto de que o aluno, nesse contexto histórico, só tivesse o livro 

didático como fonte de leitura, o que era muito comum a escolas mais periféricas, ele teria 

lido ao longo de um ano doze textos. Geraldi (1984) apontou na época que “a quantidade 

ainda pode gerar qualidade” (p. 85).  

A seleção de textos parece atender melhor a demanda de leitores, pois a autora se 

preocupou em utilizar textos cujo público era infanto-juvenil. Assim, traçando uma 

comparação às seleções anteriores, podemos perceber que eles se tornam gradativamente mais 

simples, com temas mais atraentes para o público pré-adolescente. Os outros materiais 

utilizavam textos que não eram direcionados propriamente para este público, o que tornava a 

leitura mais difícil e cansativa ao aluno. Aliás, utilizar textos em sala de aula que não se 

destinavam àquele público foi um dos motivos do fracasso das aulas de leitura no meio 

escolar. Isso se explica pelo fato de que os alunos, por não compreenderem o que liam, 

perdiam o gosto pela leitura e consequentemente a prática.  Isso implicava, de acordo com 

Faraco (1984), em resultados insatisfatórios nos vestibulares: candidatos à vaga da 

universidade sem competência em leitura e escrita.   

Nesse sentido, Geraldi vai realizar uma crítica em relação ao critério de escolha dos 

textos que estavam sendo levados para a sala de aula. Ele afirma: “recuperar na escola e trazer 
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para dentro dela o que dela se exclui por princípio – o prazer – me parece o ponto básico para 

o sucesso de qualquer esforço honesto de incentivo à leitura” (1984, p. 84). Apesar da 

discussão apresentada pelo autor ser em relação à escolha de livros literários utilizados para 

aula de leitura na escola, há uma brecha em seu discurso que aponta para a leitura cotidiana 

apresentada em materiais didáticos. Geraldi questionava se o interesse pela obra era do aluno 

ou do professor: “afinal, quem é o leitor, ele ou nós?” (1984, p. 85).   

A fim de verificarmos se na década de 1980 os textos selecionados teriam ficado mais 

acessíveis ao público adolescente devido ao contexto ou à autoria, é que traçamos uma 

comparação entre as obras Português (1965) e Hora da Comunicação
48

, ambas de Cegalla. 

Os dois materiais se apresentam de forma distintas quanto à seleção textual: se a primeira obra 

estava marcada por uma literatura rígida para compreensão, a segunda procurou utilizar textos 

que despertassem o interesse do aluno. Dessa forma, Hora da Comunicação, de Cegalla e 

Português, uma língua brasileira de Ignez de Carvalho dialogam bastante no propósito de 

trazer em seu material uma antologia mais prazerosa, e ao mesmo tempo buscando autores de 

notoriedade literária.  

Umas das contribuições nesse aspecto foram os estudos feitos por Kleiman, baseados 

em Vygotsky, acerca do desenvolvimento da linguagem a partir do ponto de vista cognitivo. 

Os estudos procuraram compreender o processo de aprendizado do aluno, para que pudesse 

delimitar qual conteúdo seria adequado para cada idade (KLEIMAN, 1993). 

Nesse âmbito, as autoras do livro Linguagem e interação, publicado em 1998, 

preocuparam-se muito com os temas apresentados em seu material. A estrutura da obra ficou 

dividia em oito unidades temáticas, sendo que em cada uma delas não há um número padrão 

de textos, variando de três a quinze.  

Ao analisarmos a escolha textual sob a ótica do princípio de imanência, podemos 

verificar que havia uma preocupação social com o tratamento do texto, o que repercutia nas 

aulas de leitura. Na década de 1990, os estudos sobre linguagem ganharam espaço central nas 

aulas de língua portuguesa, de modo que a preocupação era a inter-relação entre os sujeitos 

em uma sociedade. Nessa perspectiva, não só os textos verbais poderiam trazer informação ou 

valor ideológico, por isso os não-verbais passam a ser problematizados nos materiais 

didáticos, como no exemplo a seguir: 

 

                                                           
48

 O livro não apresenta data de publicação, por tal razão fizemos uma análise quanto ao ano de publicação dos 

textos selecionados no material, e o que constou uma obra de Lígia Bojunga Nunes de 1978. Tal informação nos 

leva a inferir que a obra Hora da Comunicação tenha sido publicada após década de 1980, porém por traçar 

título com marcas do regime militar (devido ao termo comunicação), ousamos situar esta obra entre 1980 a 1984.  
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Figura 23: Texto com linguagem não-verbal  (TIEPOLO; GREGOLIN; MEDEIROS, 1998, 

p.11) 

 

O texto apresentado acima explica o caminho percorrido por Amyr Klink em sua 

viagem para a Antártida. Ele foi retirado de uma unidade em que todos os textos apresentados 

dialogam sobre o tema “Viajar é preciso”. Desse modo a seleção textual desta obra privilegia 

temas, e para compor tal objetivo, o material dispõe de uma variedade textual, cabendo textos 

literários e não-literários, verbais e não-verbais. Em outras palavras, o que o contexto 

histórico nos revela é o incentivo, por parte dos Parâmetros Curriculares de Língua 

Portuguesa, ao uso da maior variedade de textos que possam problematizar situações 

cotidianas que este aluno poderia vivenciar.  

 

Sem negar a importância dos textos que respondem a exigências das situações 

privadas de interlocução, em função dos compromissos de assegurar ao aluno 

o exercício pleno da cidadania, é preciso que as situações escolares de ensino 

de Língua Portuguesa priorizem os textos que caracterizam os usos públicos 

da linguagem. Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas 

características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de 

formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição 

estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena 

participação numa sociedade letrada (BRASIL, 1998, p. 24).  
 

Além de buscar textos de circulação social, o livro analisado buscou construir uma 

relação de intertextualidade entre os textos que compunham cada unidade, baseados nas 
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palavras do PCN quanto ao ensino da leitura: “estabelecimento das relações necessárias entre 

o texto e outros textos e recursos de natureza suplementar que o acompanham (gráficos, 

tabelas, desenhos, fotos, boxes) no processo de compreensão e interpretação do texto” 

(BRASIL, 1998, p. 56). Nesse âmbito, as autoras propunham a leituras de várias obras 

abordando assuntos que dialogavam ente si:  

 

 

  Figura 24- Parte do sumário do livro Linguagem e interação. 

 

A imagem acima apresenta um exemplo de unidade do livro. Nesta, como observado 

acima, há a presença de cinco textos, sendo todos com a temática mentira. Apesar disso, cada 

texto apresenta uma função social diferente. Ordenamos cada texto da tabela a fim de 

situarmos seu gênero textual: texto 1: curiosidade sobre a história de Pinóquio, publicado pela 

revista Superinteressante (1988); texto 2: narrativa da história de Pinóquio, de Carlo Collodi 

(1985); texto 3: artigo de opinião assinado pela revista Superinteressante (1988); texto 4: 

artigo de opinião assinado pela revista Superinteressante (1988); texto 5: artigo científico 

adaptado ao público jovem assinado pela revista Superinteressante (1988).    

   A relação de intertextualidade também pode ser conferida na obra Comunicação e 

Expressão de Domício Proença, em 1978, de modo que o autor propunha sempre dois ou três 

textos para que o aluno pudesse traçar alguma comparação. Tal prática não foi vista na obra 

Português, uma língua brasileira, na década de 1980, visto que a autora construiu cada 

unidade de forma autônoma em relação às outras.  

O grande número de textos não foi inédito entre os materiais didáticos, tendo em vista 

que os materiais da década de 1960 e 1970 já apresentaram uma quantidade considerável. O 

que altera, entretanto, é diversidade de gêneros textuais utilizados no material, devido à 

proposta do PCN: 
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Os gêneros existem em número quase ilimitado, variando em função da época 

(epopeia, cartoon), das culturas (haikai, cordel), das finalidades sociais 

(entreter, informar), de modo que, mesmo que a escola se impusesse a tarefa 

de tratar de todos, isso não seria possível. Portanto, é preciso priorizar os 

gêneros que merecerão abordagem mais aprofundada (BRASIL, 1998, p. 24). 

 

A proposta com o ensino por meio de gêneros textuais na década de 1990 interferiu de 

maneira significante na seleção textual em relação às décadas anteriores. Pudemos averiguar 

que o material procurou apresentar textos de circulação social, entre eles: notícias, 

reportagens, biografias, entrevistas, mapas, curiosidades etc. Nesse sentido, os materiais, 

buscando aproximação cada vez maior com textos de circulação social, foram, 

gradativamente, afastando-se das narrativas literárias, não encontrando um ponto de equilíbrio 

na seleção textual.  

Embora os textos de circulação social promovam a visão das inter-relações sociais, 

muitas vezes não apresentam a riqueza estilística que uma obra literária agrega. Grande parte 

dos textos não literários, por exercerem uma função dentro da sociedade, de maneira geral, 

apresenta uma linguagem objetiva e direta, diferente da literatura que procura a estética nos 

enunciados, por meio das figuras de linguagem e pensamento, por exemplo. Estas, por sua 

vez, obrigam o aluno a compreender não só o sentido do vocabulário, mas a interpretar os 

inúmeros sentidos que o léxico oferece em determinada oração. Além disso, as narrativas 

costumam atrair mais o público infanto-juvenil do que textos jornalísticos, por exemplo, o que 

também contribuiria para o desenvolvimento do gosto pela leitura em um ambiente escolar.  

 Elaboramos a seguir, uma sintetização da seleção textual dos materiais analisados, a 

fim de possibilitar uma visão comparativa mais clara.  

 

Tabela 7: Características dos textos selecionados para compor o material didático.   

Obras didáticas Número 

de textos 

Variação de textos 

Português 36 Textos literários, não voltados ao público 

infanto-juvenil.  

Comunicação e expressão 42 Textos literários voltados parcialmente ao 

público infanto-juvenil.  

Português: uma língua 

brasileira 

12 Textos literários voltados e adaptados ao 

público infanto-juvenil.  

Linguagem e interação 55 Poucos textos literários; textos de circulação 

social adaptados ao público adolescente; textos 

não-verbais; textos não-verbais mesclados com 

verbais.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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   Para finalizarmos este tópico, devemos considerar que cada seleção textual, inserida 

em um contexto histórico específico, corresponde às necessidades sociais da época, além de 

submeter-se às teorias linguísticas que prevaleciam como norte do ensino de língua 

portuguesa. Pudemos verificar que devido aos vestígios de uma educação tradicional, restrita 

às classes dominantes, os textos selecionados na década de 1960 tinham o caráter literário de 

autores consagrados portugueses e brasileiros. Já na década de 1970, devido ao conceito de 

ensino de língua portuguesa voltados às práticas comunicativas, os autores buscam textos – 

ainda literários e que contemplem a língua pátria – que possam mimetizar situações de uso da 

fala. Após inúmeras discussões sobre o ensino da língua materna, no início da década de 

1980, acrescentando a influência dos estudos de linguagem, que passaram a problematizar 

textos de circulação social, os autores passam a mesclar nos materiais didáticos leituras 

literárias mais simples, em relação às décadas anteriores, juntamente com textos midiáticos. É 

na década de 1990, porém, que devido à intervenção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que os livros passam a utilizar mais textos não-literários, explorando sua função social, sua 

esfera de circulação e a construção gramatical necessária para sua construção. 

            Influenciados por parâmetros internos (teoria linguísticas vigentes no contexto) e por 

parâmetros externos (contexto histórico específico) é que os materiais foram sendo 

desenvolvidos ao longo das décadas de 1960 a 1990. Por tal razão, não nos coube traçar 

comparações entre as décadas com o objetivo de desmerecer alguma, por outro lado, temos a 

concepção que tais mudanças são reflexos da construção social, política, cultural, científica 

que foi sendo desenvolvida por sujeitos ao longo da história.   

 

3.3. Mecanismos para o ensino de leitura proficiente 

 

Neste tópico pretendemos analisar algumas propostas de atividades voltadas para a 

leitura, em outras palavras, queremos avaliar quais atividades eram selecionadas para que o 

aluno pudesse desenvolver proficiência em leitura.  

O primeiro mecanismo mais observado na interpretação de texto é o estudo do 

vocabulário. Ele esteve presente em todas as obras didáticas analisadas, porém, por influência 

das práticas pedagógicas vigentes em cada década, apresentou-se em formatos diferentes.   

Devemos considerar que o estudo do vocabulário é uma tarefa muito relevante para o 

ensino da leitura, visto que não conhecer o léxico do texto implica em, muitas vezes, não 

conseguir construir um significado ao enunciado. Analisaremos como o estudo das palavras 

foi sendo trabalhado nos materiais didáticos examinados nesta pesquisa, observando em quais 
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proporções ele conduziu o aluno a uma tarefa que pudesse acarretar-lhe uma leitura 

proficiente.  

Em 1960, o estudo do vocabulário aparece pronto com os respectivos significados 

trazidos pelo dicionário. Acreditava-se que a definição de uma palavra já seria o suficiente 

para que o aluno pudesse compreender o sentido do texto. A proposta a seguir pede ao aluno 

que indique o antônimo de cada palavra. Tal atividade não tem como objetivo a compreensão 

do texto, visto que as palavras não problematizaram a leitura realizada, por outro lado, o 

exercício se apresenta como uma tarefa mecânica, de modo que bastaria ao aluno procurar o 

significado no dicionário para resolvê-la.  

 

 

Figura 25: Proposta de estudo do vocabulário do texto (CEGALLA, 1965, p. 82) 

 

O estudo do léxico é relativamente autônomo em relação ao texto, pois apesar de 

haver um vocabulário, não existe uma atividade que conduza o aluno a uma reflexão sobre o 

sentido das palavras. Além disso, não havia a concepção de que uma expressão poderia 

apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que se insere. Essa reflexão é 

negligenciada na proposta de Cegalla, uma vez que o autor utiliza somente textos literários, e 

estes apresentam bastante linguagem conotativa.  

  Essa preocupação com o sentido da expressão dentro do texto foi vista no estudo do 

vocabulário do livro da década de 1970, como apresenta a imagem a seguir: 
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Figura 26: Proposta de estudo do vocabulário do texto. 

Na proposta acima, Proença pede ao aluno duas tarefas: primeiro consultar o 

vocabulário que ele disponibiliza no final do livro, em segundo, que compreenda o sentido da 

palavra dentro do parágrafo em que a expressão foi retirada. Tal prática revela uma atenção 

maior com a leitura do texto, pois o aluno, ao construir o significado da expressão, é 

conduzido a refletir sobre a essência do texto e a inferir o sentido do fragmento literário.  

O estudo do vocabulário por meio do texto sustenta a proposta de Proença – presente 

em seu discurso de apresentação – ao sugerir que o aluno deve compreender as diferentes 

maneiras de se usar a língua portuguesa, utilizando textos literários que simbolizassem as 

variantes do português espalhadas por todo território nacional. Por tal razão, o autor prioriza o 

significado de expressões embasadas no contexto do texto, não se resumindo a um glossário 

pronto. Esse exercício se mostrou coerente com a escolha antológica, pois tanto conduziu o 

aluno à reflexão do texto, sem se resumir a uma tarefa mecânica, como apresentou ao discente 

as variações linguísticas do português brasileiro por meio da literatura.  

Em 1980, o vocabulário solicita a presença do dicionário como ferramenta essencial 

para compreender as palavras desconhecidas que aparecem no texto. Vejamos a imagem a 

seguir:  

 

Figura 27: Proposta de estudo do vocabulário do texto Português, uma língua brasileira de Maria 

Ignez de Carvalho.  
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A ideia nesta proposta é o ensino do vocabulário por meio do texto, pois a própria 

autora, em seu discurso de apresentação, julga tal atividade como um mecanismo para 

desenvolver a leitura proficiente: “precedendo esse módulo de teoria e exercícios, julgamos 

oportuno incluir uma seção voltada para o uso do dicionário” (CARVALHO, 1989, p.3). O 

módulo citado pela autora refere-se ao estudo do texto. Podemos perceber nas palavras da 

mesma que há dois objetivos em sua proposta: compreender o significado das palavras e saber 

manusear o dicionário.  

Diante da proposta sobre estudo do vocabulário devemos julgar que a proposta da 

autora convida o aluno a refletir sobre os diversos significados que uma palavra pode 

apresentar em determinado fragmento textual. Por outro lado, a tarefa implica mais na 

atividade de expandir o léxico do que em repensar o sentido em que a palavra representa no 

texto. 

Por outro lado, as atividades propostas pelas autoras do material Linguagem e 

interação procura unir as duas habilidades: expandir o léxico e compreender o texto. Vejamos 

como o enunciado se apresenta:  

 

 

Figura 28: Proposta de estudo do vocabulário do texto da obra Linguagem e interação das 

autoras Elisiane Vitória Tiepolo, Reny M. Gregolin e Sonia A. Glodis Medeiros.  

 

Para compreender o sentido do fragmento do texto, o aluno precisa entender a 

definição de banalização e, por outro lado, ao aplicar o significado do vocábulo no texto, o 

aluno teria um exemplo de como essa palavra se aplica em uma situação enunciativa. Além 

disso, para compreender a palavra, o exercício não pede auxílio ao dicionário, de modo que 

haveria a tarefa de voltar ao texto e inferir o sentido da mesma por meio de uma leitura mais 

atenta.   

O estudo do vocabulário, ao longo das décadas de 1960 a 1990, foi sendo construído 

de acordo com o que se acreditava ser o processo de leitura e interpretação. Na década de 

1960, por influência da gramática estruturalista, acreditava-se que compreender o sentido de 

uma palavra já seria o suficiente para compreender seu emprego dentro do texto. A década de 
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1970, porém, por influência de um ensino pragmático, busca, por meio estudo do vocabulário, 

construir o sentido de expressões utilizadas no texto. Dessa maneira, é importante estar atento 

as maneiras como a língua pode se apresentar nas mais diversas manifestações culturais. 

Quanto à década de 1980, fica perceptível a preocupação com o vocabulário para 

compreender fragmentos do texto. Isso se deveu às novas metodologias para o ensino de 

língua materna, que buscava o aprendizado por meio do texto
49

. A década de 1990, por 

influência dos estudos sobre a linguagem, busca problematizar uma situação em que o aluno 

dependa do estudo do vocabulário para compreender o sentido do texto. Essa perspectiva de 

ensino foi baseada nas sugestões dos Parâmetros Curriculares de língua portuguesa, ao propor 

que o aluno deve “inferir o sentido de palavras a partir do contexto” (BRASIL, 1998, p. 56). 

Trataremos adiante de outro recurso utilizado nos materiais didáticos para desenvolver 

competência em leitura: o questionário. Essa proposta, assim como a seleção textual e o 

estudo do vocabulário, foi sendo construída ao longo das décadas de 1960 a 1990 – baseada 

no princípio de imanência discutido na pesquisa – pois é uma tendência precedida de estudos 

sobre a concepção de estudo da língua materna.  

O livro Português de Cegalla apresenta um quadro de exercícios bastante repetitivo, 

variando entre os enunciados “Interprete o texto lido”, “Interpretação oral” ou “Dê os 

sinônimos das palavras”. Todos os textos apresentam apenas uma pergunta que envolve a 

compreensão da leitura, o que nos confirma sua preocupação maior era com o ensino da 

gramática. O único texto em que há um questionário é A família e a pátria, de Rui Barbosa. 

Por tanto, utilizaremos este para análise.  

                                                           
49

 Devemos considerar que a década de 1970 foi o início da concepção do estudo por meio do texto – tendo em 

vista as obras analisadas desse contexto de Magda Soares, Proença Filho e Adriano Kury – de modo que os três 

autores justificam o ensino da língua baseados em fragmentos textuais. Já na década de 1980, o ensino por meio 

do texto recebe uma conotação mais ampla, pois o texto passa a ser problematizado como objeto de estudo, 

deixando um pouco os aspectos de modelo de língua.  



101 
 

 

 

Figura 29: Texto A família e a pátria de Rui Barbosa presente na obra Português (CEGALLA, 

1965, p. 110 – 110). 

 

O tema do texto é condizente com as normas de seleção antológica do material 

didático, abordando um tema moral, um assunto, o qual contemplaria a ideologia do Regime 

Militar (1964 – 1885).  

O conteúdo, por outro lado, revela o pensamento cultural, e um tanto ideal, da época.  

O lema da ditadura, “Pátria, ame-a ou deixe-a”, dialoga com o texto apresentado, como 

mencionou Rui Barbosa “A pátria é a família amplificada”. Da mesma forma que o texto 

aponta que a língua fazia parte da pátria, isso também é visto como uma ideologia do Regime 

Militar: compreender a língua (em específico a norma culta) era uma forma de ser patriota. 

Isso é encontrado neste material, uma vez que sua ênfase maior (senão uma das únicas) é 

ensinar a gramática da Língua Portuguesa.   

O texto “recomenda” a postura que o cidadão deve assumir diante da sociedade. 

Assim, há um apelo comparando a pátria à família. Além disso, o autor cria metáforas no 

texto definindo a pátria a partir do funcionamento do corpo humano, o que gera a ideia de que 

todos os membros precisam exercer sua tarefa de maneira exímia. Também há a referência à 

religião cristã: “Cristo lhes dera a fórmula sublime, ensinando-os as amarem uns aos outros”.  
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O texto não é destinado ao público infanto-juvenil, o que já dificultaria uma leitura 

prazerosa. Ao lidarmos com este texto como um objeto de estudo, devemos perceber quais 

recursos o autor disponibilizou para que houvesse um diálogo entre texto e leitor. Sendo 

assim, enumeramos dois aspectos: (a) vocabulário do texto; (b) questionário. 

O vocabulário é um método utilizado para sanar as dificuldades lexicais. Do ponto de 

vista científico daquele contexto, compreender um signo já era o necessário para compreender 

o conteúdo do texto. Porém, Rui Barbosa emprega uma linguagem metafórica, o que 

desconstrói o significado que o dicionário ou o vocabulário podia propor, como no exemplo, 

“A pátria é a família amplificada”. A dificuldade em relação à compreensão seria em 

apreender o significado das palavras pátria e amplificada. Na sequência, o aluno deveria 

entender a frase como um enunciado metafórico, ou seja, primeiro compreender o termo 

pátria para na sequência poder compará-la a uma família amplificada.   

O questionário é uma ferramenta utilizada para que o aluno retome a leitura, a fim de 

que possa realmente perceber as entrelinhas do autor. Quando o questionário se ocupa de 

perguntar ao discente apenas questões explícitas do texto, é possível que a leitura não saia da 

superficialidade, pois há a tendência em ler a pergunta e procurar por palavras que possam ser 

a resposta. A proposta do livro fica situada nessa zona perigosa onde o aluno não se aprofunda 

no texto, mas apenas procura respostas. A imagem a seguir apresenta o questionário: 

 

 

Figura 30: Questionário do texto A família e a pátria (CEGALLA, 1965, p. 112) 
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As perguntas utilizadas como método de interpretação seguem a sequência do texto, 

além de que todas exigem uma informação explícita. Isso nos leva a uma imprecisão quanto 

ao propósito da atividade: por um lado ousamos julgar que tal atividade tem uma finalidade 

muito mais social do que pedagógica, ou seja, um pretexto para discutir a ideia de pátria e o 

comportamento ideal que se espera do cidadão em meio à ditadura militar.  

O que nos fica visível é a utilização da leitura de um texto como pretexto para o 

ensinamento de dogmas e para aplicação teórica da gramática normativa. Não há perguntas 

que possam arquitetar um leitor crítico, uma vez que o texto apresentou-se, juntamente com o 

questionário, de maneira autoritária.   

As atividades de leitura e interpretação aparecem de forma diferente no material da 

década de 1970, apesar desta obra também ter sido publicada em meio ao Regime Militar. 

Domício apresenta uma sequência didática relativamente estável em relação a todos os textos: 

compreensão do texto; estudo do vocabulário; estudo da gramática no texto; estudo da 

gramática; produção de texto; texto complementar. A imagem a seguir apresenta uma imagem 

do índice: 

 

 

Figura 31: Índice do livro Comunicação em Português, de Domício Proença Filho. 

 

A sequência de exercícios sofre uma alteração considerável, resultado dos avanços nas 

ciências linguísticas que propunham novas práticas pedagógicas. Por meio da análise dos 
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enunciados acima, fica perceptível que a gramática normativa não representa o foco central, 

havendo dois tópicos reservados para a leitura e compreensão do texto. Devemos considerar 

que a leitura estava se tornando uma prática social cada vez maior, de tal modo que a escola 

deveria propor atividades que a contemplassem.  

A análise de uma proposta de interpretação de texto do material didático de Proença 

Filho pode nos exemplificar o modo como a leitura estava sendo alvitrado. Para isso, 

escolhemos as atividades embasadas no texto Tio Emílio, fragmento do conto Minha Gente da 

obra Sagarana de Guimarães Rosa.  

 

Figura 32: Texto Tio Emílio de João Guimarães Rosa presente na obra Comunicação em Português de 

Domício Proença Filho (FILHO, 1978, p. 198 – 109). 

 

A obra é um texto “imerso na musicalidade da fala sertaneja [...] procurando, em um 

primeiro tempo, fixá-la na melopeia de um fraseio no qual soam cadências populares 

medievais” (BOSI, 2006, p. 459). As críticas feitas por Alfredo Bosia em relação à obra 

preveem um leitor maduro, que tenha contato com outras obras literárias e domínio da língua 

portuguesa para compreender o jogo lexical feito por Guimarães. Apesar da dificuldade, e de 

o texto não ser destinado ao público adolescente, Proença preocupou-se em contextualizar a 

obra, oferendo assim, métodos para que o aluno pudesse compreender o que foi lido. Dessa 

forma, antes do fragmento de Guimarães, há um texto introdutório seguido de uma imagem.   
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Vamos conhecer um típico mineiro do interior: tio Emílio. Este fazendeiro 

astucioso e conhecedor dos que o cercam é personagem do conto “Minha 

Gente”, do escritor mineiro Guimarães Rosa. 

Observe que o narrador não só nos transmite diretamente suas impressões a 

respeito do tio, mas, sobretudo, caracteriza-o através da atuação no episódio 

que nos conta – a venda de um novilho. (p. 106) 

 

 

Figura 33 - Imagem utilizada para ilustrar o texto Tio Emílio de Guimarães Rosa presente no 

livro Comunicação em Português, de Domício Proença Filho. (FILHO, 1979, p.107) 

 

Além da contextualização do texto, para conduzir aluno a uma leitura mais perspicaz, 

o autor se apropriou do questionário, o qual foi fragmentado em duas partes: a primeira 

relativa à compreensão do texto juntamente com o estudo do vocabulário; a segunda 

relacionada ao estudo do texto seguida do estudo da gramática. 

A primeira parte, o autor mescla dois tipos de exercícios: um estudo do vocabulário e 

o estudo da estrutura narrativa. Quanto ao estudo do vocabulário, diferente de Cegalla que, na 

década de 1960, propunha o estudo das palavras do texto sem um contexto, Proença sugere 

um exercício em que o aluno precisa compreender o sentido da palavra dentro de um 

enunciado:  
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Figura 34: Atividade sobre o vocabulário do texto presente no livro Comunicação em 

Português, de Domício Proença Filho. (FILHO, 1978, p. 110).  

 

O estudo da narrativa é feito de maneira que o material conduz o aluno ao contexto da 

história, exigindo elementos como personagens, lugar onde a história se desenvolve, quem 

são os personagens. Tal tipo de exercício se repetirá nos materiais sucessores.  

A segunda parte dos exercícios, designados como estudo do texto e da gramática, o 

material traz quinze questões exigindo atividades dentro das seguintes competências: 

 

Tabela 8- Habilidades exigidas no questionário de interpretação de texto da obra Comunicação em 

Português de Proença Filho.  

Questões Propósito da questão 

1, 6, 7, 9, 10, 13 Estudo do vocabulário 

2, 4, 11 e 12  Retirada de informações explícitas do texto 

3 e 14 Retirada de informações implícitas do texto 

6 Relação entre o sentido do texto e a gramática 

8 Relação entre textos 

15 Opinião do aluno sobre o texto 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tendo a tabela acima nos apresentado o objetivo das questões, devemos observar que 

o exercício mais pedido foi o relacionado ao estudo do vocabulário. Isso pode se justificar 

devido a ideia de que o léxico representava ainda o papel principal no entendimento do texto, 

de maneira que compreender o significado das palavras era o suficiente para apreender o 

texto. Essa proposta também foi repetida no material didático de Cegalla, e será também 

exigida no material da década de 1980, entretanto, em cada década com um formato 

metodológico diferente. 
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Da passagem da década de 1970 a 1980, os avanços nos estudos do ensino de língua 

materna foram muito intensos, havendo muitas propostas de reflexão sobre a relevância de 

certos conteúdos: sugestão de descarte do ensino da gramática descontextualizado, enraizando 

a tentativa de ensino do texto, o qual seria o suporte para o estudo da linguagem e das relações 

intersociais.  

Na década de 1980, portanto, esperava-se que o aluno pudesse ter proficiência em 

leitura, sabendo construir um significado ao texto e posicionar-se criticamente diante dele. 

Além de um leitor proficiente, almejava-se um perfil de discente que tivesse habilidade na 

escrita. Por mais que a escola até esse momento ensinasse a norma culta de forma exímia, o 

resultado obtido nos vestibulares revelou que os alunos, apesar do domínio das regras, não 

sabiam aplicar ao texto, tanto em relação à leitura como à escrita (FARACO, 1984). Isso 

levou os autores de livros didáticos a repensarem as propostas de atividades, de modo que 

pudessem inserir exercícios que levassem às práticas consistentes de leitura e escrita.  

É nesse contexto de mudança das práticas do ensino de língua materna que a autora 

Ignez de Carvalho publica sua obra. Vimos em seu texto introdutório a persistência quanto ao 

termo linguagem, assim como o objetivo em levar o aluno à compreensão integral do texto. 

Analisaremos, pois, uma proposta de leitura e interpretação a fim de verificarmos se os 

materiais dessa época incorporaram as novas propostas sugeridas pela academia.  

A primeira mudança notada é a seleção textual, como já foi discutido anteriormente. A 

autora contempla textos cuja temática é mais atrativa ao aluno, dando respaldo para uma 

leitura mais prazerosa, uma vez que o interesse pelo texto proporciona mais facilidade em 

compreendê-lo.  

A proposta de atividade sobre leitura escolhida é baseada no texto O gato de malhado 

de Jorge Amado, fragmento da obra O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. 
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Figura 35: Proposta de leitura apresentada na obra Português, uma língua brasileira, de Maria Ignez 

de Carvalho (CARVALHO, 1989, p. 60). 

 

 Nesse texto fica evidente a crítica realizada por Osman Lins sobre aspectos gráficos 

junto ao texto. A imagem de um gato triste revela o conteúdo do texto, não exigindo assim 

uma leitura atenta à descrição do animal. Nesse sentido, para o aluno responder a seguinte 

pergunta, “Como você definiria o estado de espírito do Gato naquele dia: alegre, triste, 
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animado, contente...? Por quê?” (p. 62), bastaria ao aluno olhar para a imagem, não 

necessitando da leitura.   

Há uma biografia sobre o autor na sequência, prática inexistente nos materiais 

anteriores, mas que estará presente em muitos materiais subsequentes
50

. Entretanto, tal 

fragmento não interfere na leitura e interpretação, auxiliando apenas no conhecimento sobre a 

vida dos autores.   

Quanto ao estudo do texto, a autora propõe os seguintes tópicos: compreensão do 

texto, estrutura do texto e expressão oral. A compreensão do texto abordou as seguintes 

questões: 

 

Tabela 9 - Habilidades exigidas no questionário de interpretação de texto analisado da obra Português, 

uma língua brasileira de Maria Ignez de Carvalho. 

 

Questões Propósito da questão 

2, 6 Retirada de informação explícita do texto 

1, 3 Retirada de informação implícita do texto 

4 Relação entre partes do texto 

5, 7, 8 Posição do aluno diante do texto 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em comparação ao material anterior, não percebemos grandes mudanças 

metodológicas. As mesmas habilidades propostas acima, também foram vistas na obra de 

Proença. A questão estrutural também se repete em relação à década de 1970, porém 

envolvendo questões com um grau de dificuldade maior. A autora apresenta uma nota 

explicativa sobre as tipologias presentes no texto e, na sequência, atividades que contemplam 

as propostas de Geraldi (1984).   

                                                           
50

 Há muitos materiais didáticos de Língua Portuguesa que mantém até hoje a prática da inserção de biografia do 

autor na sequência da sua obra.   
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Figura 36: Estudo do vocabulário do texto Gato Malhado, proposto no livro Português, uma 

língua brasileira de Maria Ignez de Carvalho.  

 

 Para responder cada um dos enunciados é preciso que o aluno retome a leitura do texto 

necessitando compreender as partes do mesmo. 

 As questões convidam o estudante a posicionar-se diante do texto. Tal prática dialoga 

com o que Kleiman (1993) discute acerca do objetivo do questionário: primeiro a autora 

estabelece questões em que o aluno deverá procurar respostas no texto, depois apreender a 

posição do autor e, por último, o discente construirá a sua compreensão. Segunda Kleiman, 

quando os enunciados questionam primeiro o aluno para depois o narrador, corre-se o risco de 

não haver uma leitura cautelosa do texto. Assim, o estudante ficaria sempre com o aspecto 

raso do texto. Em outras palavras, o discente não iria expandir seu intelecto por não tomar 

conhecimento do estudo (entre outras funções que o texto possa oferecer) que outros autores 

poderia lhe trazer.  

 Ao mesmo tempo em que a expressão oral convida o aluno a posicionar-se, ele 

também precisa ter o conhecimento do texto para poder construir relações entre a narrativa e 

as suas experiências. Tal proposta não apareceu nos materiais didáticos das décadas 

anteriores. A expressão oral que Cegalla apresentava em seu livro contemplava a oratória dos 

textos literários, não convidando o aluno a posicionar-se diante do que foi lido. Dentro de um 

aspecto comparativo, podemos estabelecer que a leitura na década de 1960 apresentava um 

caráter muito mais autoritário em relação a 1980, uma vez que não havia abertura para 



111 
 

 

discutir o texto, além de que muitos deles já vinham com a interpretação feita pelo próprio 

autor, como no exemplo a seguir: 

 

 

Figura 37: Proposta de leitura do poema Natal de Luís Edmundo com interpretação feita pelo autor 

Cegalla (CEGALLA, 1965, p. 38 – 39). 

 

 O que a autora propõe em suas palavras iniciais é efetivado nos exercícios. Assim 

como na introdução, ela estabelece uma separação entre interpretação do texto e gramática. 

Em todas as obras essa divisão ficou bastante evidente, porém, o autor Proença Filho inseriu 

uma questão que envolve conhecimentos linguísticos e leitura, o que já indica um aspecto da 

linguística aplicada. 

 

 

 Figura 38- Proposta de atividade sobre leitura com aplicação linguística da obra Comunicação em 

Português, de Domício Proença Filho. 
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 A linguística aplicada teve seu desenvolvimento a partir da década de 1970, passando 

de uma ciência periférica, por não ter um método, a uma disciplina que trouxe grandes 

inovações ao ensino de língua materna. Ela teve a preocupação em relacionar a gramática à 

leitura e à escrita, ou seja, o conhecimento linguístico, nessa concepção, seria um dos 

responsáveis pela compreensão do texto, além do conhecimento textual e do conhecimento 

enciclopédico, segundo Koch (2009) e Kleiman (1993).  

 Esta teoria, juntamente com outra apresentada no PCN, influenciou os materiais 

didáticos produzidos a partir da década de 1990, tornando-se obrigatória em todos. Nessa 

perspectiva, a obra Linguagem e interação das autoras Elisiani Tiepolo, Reny Gregolin e 

Sonia Medeiros é produto desse contexto de mudança nas propostas de ensino de língua 

materna. 

A obra Linguagem e interação apresenta suas respectivas unidades divididas de 

acordo com temas, sendo que dentro de cada uma, há variados textos que dialogam entre si. 

Escolhemos uma proposta de leitura e interpretação que pudesse evidenciar, ao menos em 

parte, como era o método aplicado nesse contexto marcado por grandes mudanças em relação 

às diretrizes educacionais, aprovação da LDB de 1966 e publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997/1998).  

Cada unidade é antecedida por uma imagem e frase que apresentam o tema. 

 

Figura 39: Capa da unidade do livro Linguagem e interação. 
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Na sequência há o texto que utilizaremos como base para análise: O que ensinam as 

crianças pobres, publicado pela Revista Veja (1994).  

 

 

Figura 40: Proposta de leitura apresentada na obra Linguagem e interação das autoras Elisiane 

Vitória Tiepolo, Reny M. Gregolin e Sonia A. Glodis Medeiros. 
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O texto, que apesar de não ser destinado ao público adolescente, possui uma 

linguagem bastante compreensiva para o aluno, até mesmo devido ao texto jornalístico ser 

mais objetivo e concreto em relação ao texto literário. O que convida o estudante a se 

interessar é a temática discutida, pois é a discute realidade de algumas crianças do Rio de 

Janeiro.   

 O PCN de Língua Portuguesa tem como objeto maior inserir o aluno nas relações 

sociais, desenvolvendo nele a capacidade de interagir por meio da linguagem e saber utilizar 

as mais diversas manifestações (como leitura, escrita, fala) de acordo com as normas vigentes 

de esfera de atuação. Dessa maneira, espera-se que o discente possa adequar seu discurso nas 

mais diversas situações culturais em que a sociedade lhe exigir. Nessa proposta não há uma 

centralização no ensino da norma culta, visto que ele também não é descartado. O PCN 

considera a importância de se ensinar a norma culta da língua, mas compreende que esta não é 

a única maneira de manifestar o ato verbal e que, portanto, o aluno deveria ser capaz de 

compreender as mais variantes formas de uso da língua (BRASIL, 1998). 

 Da mesma forma, o PCN também propôs que houvesse um trabalho que contemplasse 

os mais variados gêneros textuais, proposta esta que havia sido introduzida nas aulas de 

língua portuguesa desde a década de 1970, mas que se fortificou a partir de 1990. Assim, o 

PCN atesta:  

 

utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e 

produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas demandas sociais, 

responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e considerar as 

diferentes condições de produção do discurso (BRASIL, 1998, p. 32).   

    

Como ferramenta de ensino, as autoras propõem algumas atividades que conduzam o 

aluno na compreensão do texto. Diferente dos livros da década de 1970 e 1980, este material 

não faz uma separação entre texto e gramática, de forma que o questionário ora questiona uma 

informação do texto, ora questiona um uso linguístico ocorrido no mesmo. Vejamos as 

atividades: 
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Figura 41: Proposta de interpretação de texto da obra Linguagem e interação das autoras 

Elisiane Vitória Tiepolo, Reny M. Gregolin e Sonia A. Glodis Medeiros. 

 

 

Figura 42: Proposta de interpretação de texto da obra Linguagem e interação das autoras 

Elisiane Vitória Tiepolo, Reny M. Gregolin e Sonia A. Glodis Medeiros. 
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O PCN listou um conjunto de atividades que o aluno deveria desenvolver 

progressivamente. Ressaltaremos, no entanto, as que interferem no desenvolvimento das 

habilidades voltadas à leitura. Analisando o questionário acima, separamos cada questão em 

sua habilidade na tabela a seguir. 

 

Tabela 10: Habilidades exigidas no questionário de interpretação de texto analisado da obra 

Linguagem e interação de Elisiane Tiepolo, Reny Gregolin e Sonia Medeiros.  

 

Questões Propósito da questão 

1 (c); 1 (d); 5; Retirada de informação explícita 

1 (e); 6; Retirada de informação implícita 

1(a); 7; Estrutura do texto 

1(b); Suporte do texto 

2 (a); 2 (e); Significado do léxico 

2 (b); Referência por pronomes 

2 (c); 2(d); 3; A gramática dentro do texto 

4 Uso da pontuação/ reescrita 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Considerando-se as atividades acima, procuramos compreender a base teórica que 

sustenta o objetivo do material. O PCN propõe atividades que possibilitem ao aluno: (a) 

utilizar a linguagem como ferramenta para inter-relação nas múltiplas demandas sociais; (b) 

utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, de modo que possa 

construir textos com coerência, sabendo respeitar a estrutura do texto; (c) analisar 

criticamente diferentes discursos, tendo a capacidade avaliativa de contrapor ideias, inferir 

informações, compreender o processo de interlocução; (d) conhecer e valorizar diferentes 

variedades da Língua Portuguesa; (e) reconhecer e valorizar as diversas manifestações da 

linguagem de seu grupo social; (f) expandir a capacidade de análise crítica textual por meio de 

ferramentas linguísticas (BRASIL, 1998).  

 A primeira atividade sobre o texto busca contextualizar o aluno sobre o gênero textual 

e o suporte em que ele se encontra. Essa proposta vai de encontro ao que o PCN propõe 

quanto a saber utilizar a linguagem como ferramenta para inter-relação, pois apresenta um 

discurso dentro de uma esfera de atuação. Para compreender o sentido do texto, nessa 

perspectiva, seria necessário saber quem escreveu a notícia, onde ela circula, e mesmo, qual a 

sua função social.  
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 Dessa forma, as autoras procuraram contextualizar a leitura, utilizando estratégias do 

letramento, ou seja, elas conduzem o aluno a conhecer as diversas manifestações linguísticas 

necessárias para que se exerça o papel de cidadão.  

  A questão seguinte ficará restrita aos conhecimentos linguísticos utilizados no texto. 

Enquanto as atividades 2a e 2b conduzem a compreensão do enunciado, as questões 2c, 2d e 

2e não promovem reflexão sobre a leitura. Isso porque as primeiras exigem que o aluno 

entenda o sentido da palavra banalização e a referência do pronome esta analisando o texto. 

Para responder a questão seria necessário reler, compreender o processo de coesão textual, e 

perceber que o texto é construído por meio de retomadas. Já as três questões seguintes 

objetivam conduzir o aluno a uma reflexão sobre o uso da língua, apresentando ao aluno 

alternativas de escrita sobre um único enunciado. Este mesmo objetivo foi visto nas questões 

3 e 4.  

A proficiência em leitura não é percebida somente na leitura do texto, como também 

na capacidade de compreender o enunciado. Nesse aspecto, a questão a questão 7 apresenta 

uma situação problema sobre o discurso utilizado no texto, e pede ao aluno que reescreva o 

trecho de acordo com o modelo apresentado.  

As questões 5 e 6 conduzem o aluno a retomar a leitura, exigindo a retirada de um 

informação explícita (5) e uma informação implícita (6). Os enunciados são objetivos, o que 

não acarretaria em problemas ao responder. A questão 6 exige uma síntese de comparação 

entre duas pessoas apresentadas na notícia, o que necessitaria uma leitura mais consistente. 

Por outro lado, a proposta não convida o aluno a tornar-se um leitor crítico, pois frente 

a um tema tão polêmico, as autoras não exploraram ao assunto do texto, de maneira que a 

leitura ficou restrita à estrutura textual. O PCN propõe que o aluno deva ser conduzido a 

posicionar-se criticamente diante do texto (BRASIL, 1998).  

Analisando as questões acima, apesar da proposta do livro que privilegia a leitura, os 

exercícios contemplam mais a gramática dentro do texto, do que questões de interpretação, o 

que se torna parecido com os questionários das décadas anteriores.  

 Não há também questões que convidam o leitor a posicionar-se diante do texto.  
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Tabela 11: Mecanismos propostos nos materiais didáticos analisados que conduzem à leitura 

proficiente.  

 

Obras didáticas Ferramentas utilizadas pelo material para desenvolver a 

proficiência em leitura 

Português Vocabulário; questionário; explicações sobre o texto feitas 

pelo autor. 

Comunicação e expressão Texto de contextualização; ilustração; vocabulário; 

expressão oral (em alguns textos apenas); questionário; 

presença de um segundo texto na unidade, promovendo um 

diálogo entre ambas as partes.   

Português: uma língua 

brasileira 

Texto de contextualização; ilustração; vocabulário; 

expressão oral; questionário. 

Linguagem e interação Texto de contextualização; ilustração, questionário; presença 

de textos com a mesma temática criando um diálogo entre 

toda a unidade.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As atividades analisadas refletem uma concepção de leitura à medida que forçam o 

aluno a trabalhar com o texto como um objeto, entretanto nem todas as propostas apresentadas 

conduzem o aluno à proficiência. Influenciada por fatores internos e externos, essas atividades 

foram se construindo ao longo das décadas, procurando um formato que evidenciasse as 

teorias linguísticas de cada contexto. 

Na década de 1960, o material didático não apresenta muitas questões que 

conduzissem o aluno à leitura. Isso pode ser consequência de fatores internos e externos em 

que livro estava inserido. Partindo do princípio de imanência, devemos considerar que em 

1960 foi o momento intenso do estudo da filologia e da gramática (ALTMAN, 1998 apud 

RODRIGUES, 2012), o que pode ser evidenciado na obra de Cegalla, ao focar quase todas as 

atividades sobre o uso normativo da língua. Também se percebe vestígios da tradição do 

ensino da oratória, visto que o autor preocupou-se em utilizar textos de autores com 

representatividade no cenário literário de língua portuguesa, e diante disso, propôs muitas 

leituras em voz alta.   

Também em relação à leitura, acreditava-se que pelo simples fato de conhecer o 

conjunto lexical da obra já traria o conhecimento suficiente para compreender o texto. Em 

todos os textos apresentados por Cegalla há uma questão sobre o conhecimento lexical dos 
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mesmos, além disso, ele sempre apresentava vocabulário para melhor compreensão (o 

vocabulário foi uma prática que se estendeu nas outras décadas também).  

Ainda pautados no princípio de imanência, pudemos observar uma mudança grande 

em relação aos exercícios de interpretação presentes no material didático de 1970 em 

comparação à década anterior. O texto passou a ser mais questionado, evidenciando a atenção 

aos aspectos estruturais da narrativa, e convidando o aluno a assumir uma voz crítica.  

Os exercícios da década de 1980 passaram a questionar mais as informações presentes 

no texto, motivando as retomadas de leitura. Compreendia-se que o sentido do texto estava 

presente no fragmento lido, por tal razão, não havia questões que pudessem contextualizar a 

leitura.    

Por influência da teoria dos gêneros textuais, da linguística textual e das propostas de 

letramento, os materiais didáticos direcionam os exercícios sobre aspectos, além de internos, 

externos do aluno. Dessa maneira, problematiza-se, por exemplo, o contexto de circulação do 

texto, sua função, seu público leitor, e a razão do uso linguístico. Algumas atividades chegam 

a focar mais os aspectos internos do que discutir as informações presentes no texto.  

Diante disso, a produção didática da década de 1990 foi produto de muitas 

transformações conceituais e metodológicas, o que pode gerar consequências de caráter 

positivo e negativo: o primeiro por se tratar do produto de inúmeras pesquisas para 

aprimoramento do ensino de língua materna; negativo a partir do momento em que a teoria e 

método sugeridos no material não tenham feito parte da grade do curso de Letras que os 

professores atuantes tenham frequentado
51

. 

Vimos, por fim, que em cada contexto, as propostas de leitura foram produtos de como 

a linguagem era vista. Dessa maneira, também nos ficou evidente o quanto os autores 

procuraram construir um diálogo entre as propostas pedagógicas e contexto em que sociedade 

ia se inserindo.   

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Em 1990 houve muita repercussão quanto às novas metodologias utilizadas no ensino de língua portuguesa, 

devido à falta de formação continuada dos professores atuantes e devido à má interpretação de alguns conceitos 

pedagógicos. Um exemplo disso é como o construtivismo foi recebido em muitas escolas, sendo resumido a uma 

prática na qual não se pode corrigir o aluno. Por conta da má formação de professores, alguns materiais didáticos 

não tiveram sucesso em sala de aula, como, por exemplo, o livro ALP (1992).  
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Conclusão 

 

A historiografia linguística é uma ciência que procura compreender as manifestações 

linguísticas dentro de um contexto específico, as quais serão influenciadas por aspectos 

internos e externos. Nesse sentido, a maneira como a linguagem é percebida vai mudar de 

acordo com os sujeitos que atuam em um tempo e espaço específicos, envolvendo parâmetros 

externos, considerando os aspectos culturais, políticos e sociais, e parâmetros internos, como 

a tendências científicas recorrentes.   

O material didático é produto de uma concepção sobre o ensino da linguagem, assim 

como o ensino da língua portuguesa. A atuação desse recurso escolar está inserida em uma 

esfera contextual, e seu formato (conteúdo selecionado, escolha antológica, estratégias de 

leitura, exercícios para aprimoramento do uso da língua) é o produto de construções políticas, 

sociais e científicas feitas pelo homem dentro da história. Isso nos ofereceu respaldo para 

interpretá-lo como um documento de ensino que representa as práticas pedagógicas das 

décadas de 1960 a 1990. 

Compreendemos que o ensino da leitura no ambiente escolar é produto do 

desenvolvimento cultural, social, tecnológico e científico, o que, portanto, recebeu tratamento 

diferente em cada esfera histórica de atuação. Propusemo-nos, nesta pesquisa, a compreender 

como ensino da leitura se manifestou em cada material didático, avaliando, pois, os 

parâmetros internos e externos que pudessem conduzi-lo a novos formatos.  

Para que isso fosse alcançado, compreendemos a necessidade de inserir o material em 

seu contexto de produção, assim, como compreender o clima de opinião presente em 

determinado recorte temporal. Nossas conclusões serão discutidas acerca de cada década 

apresentada na pesquisa.  

O contexto de 1960 apresentou um quadro muito difícil para a educação brasileira, 

especialmente do ponto de vista pedagógico. Até 1950, a educação brasileira recebia alunos 

das classes privilegiadas, ou seja, alunos cujos pais também passaram pelo sistema escolar. 

Sendo assim, havia uma base de capital cultural maior para que esses filhos tivessem 

condições favoráveis para acompanhar o ensino. Esses alunos, devido à posição social em que 

ocupavam, já eram apresentados à literatura desde pequenos, em uma época em que não havia 

televisão e os livros eram o acesso ao mundo das histórias. A norma culta da língua fazia 

parte do ambiente desses estudantes, sendo assim, a escola efetivava um ensino que já se 

iniciava na cultura familiar.  
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Com a democratização, o perfil do discente foi alterado e o sistema educacional não 

tinha muita consciência quanto à colisão que isso acarretaria, quanto menos os professores e 

autores de material didático. Em outras palavras, “nesse contexto, o ensino no Brasil era 

ministrado com conteúdos e métodos que não correspondiam às expectativas de aprendizagem 

da população, o que proporcionou o fracasso, particularmente, na 1ª e na 5ª série do ensino 

fundamental” (SANTOS; SILVA; LIMA, 2014, p. 144). Nesse aspecto, há livros didáticos 

com uma cosmovisão de ensino elitizado para alunos oriundos de classes populares que mal 

tinham acesso a outras leituras fora do ambiente familiar. Além disso, como se constou no 

capítulo acerca da história política do livro didático, sabemos que na década de 1960 nem 

todas as escolas tinham esse recurso, impossibilitando-nos compreender como o ensino da 

leitura foi desenvolvido nesse período específico.  

Percebemos, por outro lado, que havia a preocupação com a leitura, apesar dela não 

fazer parte das discussões no meio acadêmico, tendo em vista que isso só tornou uma 

preocupação na década de 1970 com o desenvolvimento da Linguística Textual. Os materiais, 

de todas as décadas analisadas, procuraram de alguma forma problematizar o texto, de forma 

que pudessem elaborar alguns métodos que levasse o aluno à compreensão. O que nos tornou 

evidente é que, ao longo das décadas, os métodos foram se diversificando devido à 

necessidade social ante a leitura, e o ensino da norma culta foi ficando menos expressivo. A 

norma coloquial passou a ser discutida no ambiente escolar, o que possibilitou a circulação de 

textos com as mais variadas expressões. 

A leitura passou a ser problematizada na esfera acadêmica a partir da década de 1970 

com o desenvolvimento da Linguística Textual que começara a apresentar propostas de 

mecanismo de leitura. Com o desenvolvimento e expansão dos canais midiáticos, e o grande 

incentivo ao consumo, novos textos passaram a fazer parte das aulas de leitura, sendo 

incorporados no material didático. 

Desse contexto em diante, pudemos observar claramente a mudança quanto à seleção 

textual e à concepção de leitor proficiente. Por influência das práticas de letramento, o leitor 

proficiente seria aquele capaz de compreender um texto dentro de um contexto, além de saber 

realizar suas tarefas sociais. Para isso, foi necessário adaptar cada vez mais os materiais para 

as exigências sociais, inserindo textos do cotidiano, como análise de bula de remédio, 

passagem de ônibus etc. 

A literatura, nesse aspecto, foi perdendo espaço nas aulas de língua portuguesa a partir 

da década de 1990, deixando assim consequências negativas no ensino. Observamos que os 

textos foram se tornando gradualmente mais fáceis. Se por um lado, a linguística textual, por 



122 
 

 

meio de inúmeras pesquisas, propôs novas ferramentas de ensino da língua portuguesa, por 

outro, os materiais, tentando aproximar-se cada vez mais da realidade do aluno, acabaram 

diminuindo o número de textos de autores com representatividade literária.  

A década de 1980 foi marcada por grandes movimentações no aspecto de aprimorar o 

ensino de língua materna, objetivando alunos competentes na leitura e na escrita. Nesse 

contexto, a leitura implicaria em um leitor capaz de compreender o texto podendo traçar 

comparações entre outros textos e discuti-lo criticamente. Por consequência, esse leitor seria 

mais apto a práticas de escrita, além de ter adquirido mais conhecimento, a grosso modo. As 

aulas de leitura em um espaço escolar têm um objetivo, ela é a ferramenta que permite que o 

sujeito interaja com os meios sociais, e esse foco só foi realmente colocado como objetivo na 

década de 1980.  

Houve uma preocupação por parte dos autores em compreender o contexto em que 

estavam inseridos e ter consciência dos padrões de ensino da linguagem para nortear o 

material que criaram. Nos discursos de apresentação, os autores sempre propuseram uma nova 

visão de ensino da língua, de maneira que sempre tentavam apresentar a nova proposta como 

o método correto. Ou seja, sempre houve a busca por novas adaptações e novas construções a 

respeito do ensino da leitura. 

Algumas práticas foram vistas nos materiais das quatro décadas, como o estudo do 

vocabulário e o questionário sobre o texto, o que nos leva a concluir que o ensino não foi 

completamente alterado nesse recorte temporal, houve, por outro lado, novas adaptações 

devido a novos objetivos que iam sendo traçados.  

Essa busca por melhoras no ensino da leitura se perpetua até os dias atuais, e sob o 

prisma dos princípios de imanência e contextualização poderíamos levantar hipóteses sobre a 

crise da proficiência em leitura, atualmente, no país, apresentada pelo PISA no início da 

pesquisa. Deixaremos essa proposta, pois, como sugestão para trabalhos futuros.     
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