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RESUMO 

 

A educação formal, vista como cultura desenvolvida pela humanidade em seu processo 

histórico, é, como qualquer realização social, atravessada pelas determinações da sociedade 

vigente. Na atual conjuntura brasileira, em que currículos e diretrizes de ensino são repensadas 

em meio a uma crise do sistema capitalista, faz-se necessária uma análise meticulosa acerca dos 

processos legais e didáticos que estão sendo pensados por aqueles que norteiam, de fato, a 

educação no país. Nessa conjuntura, o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Básico passa por 

mudanças substanciais, de maneira que, pautado por uma determinada concepção de língua e 

de discurso, modela, consequentemente, novas concepções acerca do conceito e da concepção 

de gramática que alteram o modo como esta é abordada em sala de aula. Nesse sentido, este 

trabalho tem como objetivo, por meio de uma análise crítica de um livro didático voltado ao 6º 

ano, compreender qual a concepção de gramática assumida por ele e quais os efeitos dessa 

concepção no ensino deste conteúdo, que, hodiernamente, ocupa um espaço secundário no 

trabalho com a língua na escola. Por fim, constatou-se que, ao trabalhar a gramática como plano 

de fundo do texto, visando, justamente, valorizar o todo discursivo, perde-se muito da 

compreensão do todo gramatical, que, inclusive, compõe necessariamente a compreensão da 

estrutura e do funcionamento linguístico.   

 

 

Palavras-chave: Gramática. Enunciado. Pedagogia Histórico-Crítica. Ensino. BNCC.  

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Formal education, seen as a culture developed by humanity in its historical process, is, like any 

social achievement, crossed by the determinations of the current society. In the current Brazilian 

situation, in which curricula and teaching guidelines are rethought in the midst of a crisis in the 

capitalist system, a meticulous analysis of the legal and didactic processes that are being 

considered by those who, in fact, guide education, is necessary in the country. At this juncture, 

the teaching of Portuguese in Basic Education undergoes substantial changes, so that, based on 

a determined conception of language and discourse, new conceptions about the concept and the 

grammar conception are modeled that alter the way how this is addressed in the classroom. In 

this sense, this work aims, through a critical analysis of a textbook aimed at the 6th year, to 

understand what the conception of grammar assumed by him and what are the effects of this 

conception in the teaching of this content, which, today, occupies a secondary space in working 

with language at school. Finally, it was found that, when working with grammar as the 

background of the text, aiming, precisely, to value the discursive whole, much of the 

comprehension of the grammatical whole is lost, which, even, necessarily composes the 

understanding of the structure and linguistic functioning. 

 

Keywords: Grammar. Statement. Historical-Critical Pedagogy. Teaching. BNCC. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nos últimos anos, muito tem se discutido sobre o ensino de Português na escola, uma 

vez que, com o surgimento de novas teorias da linguagem, começou-se o questionamento sobre 

qual seria o papel da gramática no estudo do enunciado. Nesse contexto, as críticas feitas pelo 

Círculo de Bakhtin, entre outras tendências linguísticas, acerca do entendimento de 

língua/linguagem como um sistema abstrato, tiveram um forte efeito na forma como se observa 

a linguagem humana, de modo que passou a ser cada vez mais valorizada a concepção de língua 

como interação social, por meio da qual os homens se interconectam socialmente. 

Esse cenário se estende até os dias atuais, de maneira que essa concepção da linguagem 

como interação demonstra-se hegemônica na atualidade, influenciando, inclusive, o ensino de 

Língua Portuguesa na escola, o qual vive, hodiernamente, um momento de aparente mudança 

das formas e dos conteúdos tratados na sala de aula. Com efeito, entre tantas problemáticas 

possíveis, este trabalho apresenta como delimitação o ensino de gramática, buscando perceber, 

portanto, o espaço que tem tido esse saber – ou mesmo se ainda existe esse espaço – na educação 

básica brasileira, a qual passou, recentemente, a ser pautada pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

Por essa razão, esta pesquisa tem como objetivo analisar como a gramática tem sido 

trabalhada por livros didáticos do Ensino Fundamental, que possuem como base as diretrizes 

da BNCC, recém homologada no país. Para isso, será analisado um livro didático de Língua 

Portuguesa voltado ao 6º ano de uma escola que compõe a rede de educação pública municipal 

de Mossoró-RN. Dessa forma, num primeiro momento, há um levantamento teórico a fim de 

compreender criticamente as concepções de língua proposta Linguística Textual e sua 

adequação ao modelo educacional proposto pela BNCC. Por outro lado, ao abordar também a 

teoria dialética da língua, a partir dos escritos do Círculo de Bakhtin, busca-se levantar 

argumentos críticos acerca de problemáticas evidenciadas pelo tratamento dado pela Pedagogia 

das Competências, tendência pedagógica da base, à língua e à linguagem.  

Essa pesquisa torna-se relevante uma vez que a homologação da Base Comum 

Curricular surge como a concretização de uma educação brasileira pautada, de forma cada vez 

mais sistemática, na formação acrítica e alienada do sujeito em relação ao mundo em que vive. 

Dessa forma, a exclusão da gramática, como forma de negar quaisquer formas de abstração 

acerca da realidade, é a representação de um ensino pautado na resolução de problemas 

imediatos da sociedade capitalista atual, a qual valoriza a flexibilização dos indivíduos para 

lidarem com a “empregabilidade”, o “empreendedorismo” e o trabalho nas suas formas mais 
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precarizadas. No entanto, esse ensino não instrumentaliza os alunos para se posicionarem 

criticamente contra essa ideologia dominante que se põe à sua frente sob o véu do 

desenvolvimento e “cidadania”.  

Nesse sentido, o parco tratamento dado à gramática na escola, bem como a outros 

saberes clássicos que não cabem nesse trabalho, constitui um programa de ensino que visa 

formar indivíduos que não conseguem enxergar a realidade além da sua superficialidade, ou 

seja, que não irão dispor de instrumentos intelectuais para transcenderem a aparência e, assim, 

chegar à essência do objeto estudado. Vale ressaltar também como esse modelo de ensino 

proposto pela BNCC dialoga com as políticas de testes censitários, que têm servido de 

justificativa para a responsabilização das escolas públicas pelos eventuais maus resultados, que 

servirão de base para a sua privatização.  

Além disso, a discussão desta pesquisa sobre gramática acrescenta ao debate acadêmico 

a necessidade de serem revistas algumas teorias linguísticas a partir de um viés dialético 

(portanto, marxista), como a proposta pelo Círculo de Bakhtin, o que demanda posicionamentos 

críticos acerca da forma como elas vêm sendo tratadas até então no discurso hegemônico na 

atualidade. Logo, este trabalho busca ressaltar que nenhuma distorção de uma determinada 

teoria, inclusive no âmbito escolar, acontece ingenuamente, mas sim com objetivos muito bem 

definidos, os quais devem ser investigados.  

 Portanto, este trabalho apresenta dois capítulos teóricos, além do capítulo de análise. No 

primeiro capítulo teórico, tem-se como objetivo uma revisão acerca dos conceitos de enunciado, 

de língua e de gênero na concepção do Círculo de Bakhtin, buscando explicá-la segundo a visão 

dialética, uma vez que o materialismo histórico, apesar de ter sido esquecido por muitos leitores 

do círculo, é o método claramente utilizado por Volóchinov para a apreensão da realidade da 

língua.  

 Por sua vez, o segundo capítulo teórico se divide em três momentos que se entrelaçam 

na tentativa de expor a situação didático-pedagógica vivida no Brasil. Por isso, neste ponto da 

pesquisa, são expostos os pilares sociais que sustentam a BNCC e a Pedagogia das 

Competências como diretrizes da educação nacional, bem como a necessidade de superação da 

Linguística Textual como modelo teórico predominante nas aulas de língua, apontando a 

Pedagogia Histórico-Crítica como um caminho para se pensar uma alternativa pedagógica. Por 

fim, no terceiro capítulo, é realizada a análise sobre o tratamento dado, pelo livro didático 

selecionado, aos conteúdos relacionados à gramática.  
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2 O LUGAR DA GRAMÁTICA NA DIALÉTICA DO DISCURSO 

Na atualidade dos estudos linguísticos, é muito comum deparar-se com as 

nomenclaturas enunciado e discurso. No entanto, é válido ressaltar que, em meio a tantas 

citações – ligadas às diversas concepções e abordagens de língua –, tais nomes apresentam 

variação de conceito e, portanto, de compreensão. Não é intenção deste trabalho, em razão de 

seu objetivo um tanto específico, abordar cada uma dessas compreensões de “discurso” e de 

“enunciado”, porém, faz-se necessário o estudo acerca da utilização dessas palavras na obra de 

autores do Círculo de Bakhtin em razão do propósito que este trabalho assume em reavaliar 

pensamentos desses teóricos soviéticos, os quais, muitas vezes, foram mal compreendidos em 

seus escritos.  

Diante disso, este capítulo tem como objetivo evidenciar o método utilizado pelos 

teóricos do Círculo de Bakhtin como forma de compreender a visão de língua estabelecida por 

esse grupo de estudiosos que muito acrescentaram aos estudos da Linguagem. Por essa razão, 

compreender o enunciado como ponto de partida e ponto de chegada dos estudos linguísticos é 

fundamental para se apreender a língua em toda sua dinâmica e complexidade, como se pode 

ver na próxima seção.  

 

2.1 A concepção marxista da linguagem 

O debate acerca da Linguagem travado pelos autores que compunham o chamado 

“Círculo de Bakhtin”, entre a década de 20 e 30 do século passado, exige o conhecimento acerca 

do contexto vivido pela então recém instituída União Soviética, que atravessava um período 

revolucionário o qual causou uma reviravolta em todas as áreas da nação, inclusive no que diz 

respeito à circulação e às concepções das ideias sobre os mais variados assuntos. Nesse cenário, 

pensadores como Valentin Volóchinov, Mikhail Bakhtin e Pavel Medviedev discutiam a 

Língua e a Linguagem numa perspectiva ousada, a qual revolucionou as Ciências da Linguagem 

e até mesmo as Ciências Humanas.  

Dessa forma, faz-se necessária a sistematização do pensamento dos teóricos desse 

Círculo com o objetivo de apontar a importância de tomar a língua como um fenômeno vivo, 

histórico e dinâmico, que atua na formação ideológica dos indivíduos e exerce o papel de 

mediadora na relação destes com o mundo em que vivem. Nesse ínterim, a compreensão da 

concepção materialista histórica de Marx, base para os pensamentos de autores como 
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Volóchinov, surge como um passo fundamental e imprescindível para compreender escritos do 

círculo e a concepção de língua como interação. 

A visão marxista da Linguagem já aparece de forma clara como título de uma obra 

bastante conhecida por estudiosos da linguística: Marxismo e filosofia da linguagem: 

Problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem (MFL). A despeito 

disso, o que muito se vê na atualidade dos estudos linguísticos é que, enquanto a filosofia da 

linguagem de Volóchinov – autor do livro em questão1 – costuma ser exaltada por aqueles que 

leem, reproduzem e aplicam seu pensamento, o marxismo, ou seja, o método dialético2 utilizado 

pelo soviético não é muito debatido ou ressaltado como deveria. No entanto, compreender o 

método de Marx faz-se necessário para uma total apreensão do método de análise linguística 

proposta pelo Círculo de Bakhtin, de modo que qualquer perspectiva que se autointitule 

“bakhtiniana” deve partir de uma visão dialética.  

Logo na introdução do MFL, Volóchinov (2018) assume o método de Marx como 

aquele escolhido para a compreensão filosófica da linguagem à qual se propõe. Segundo o autor, 

não havia até aquele momento nenhuma obra marxiana ou marxista que expusesse a 

importância da filosofia da linguagem para a devida apreensão da realidade ideológica 

reproduzida pelo ser social, evidenciando a necessidade da existência de uma filosofia da 

linguagem de cunho marxista:  

Até o presente momento ainda não existe nenhum trabalho marxista sobre a filosofia 

da linguagem. Mais do que isso, não há nenhum enunciado preciso e bem 

desenvolvido sobre a linguagem nos textos de orientação marxista dedicados a temas 

semelhantes. Portanto, é bem compreensível que, por ser de fato o pioneiro, nosso 

trabalho possa abordar apenas as tarefas mais modestas. (VOLÓCHINOV, 2018, p. 

83) 

Aqui, fica claro o reconhecimento do pensador em relação à representação e às 

limitações de sua obra, de maneira que esta surge como algo fundamental, mas inicial, num 

campo de estudos que deveria estruturar-se, cada vez mais, com o tempo e cooperação 

científica. Nesse contexto, a obra de Volóchinov, assim como a obra dos autores do chamado 

Círculo de Bakhtin, não podem ser entendidas como escritos acabados, e sim como uma 

 
1 A autoria do livro ainda é fruto de debates e pesquisas. Grillo (2018), uma das tradutoras de uma nova edição do 

MFL, pela Editora 34, no ensaio introdutório ao MFL, não aponta, de maneira definitiva, V. Volóchinov como 

autor do livro, apesar de manter o nome dele na capa em respeito à primeira edição russa do livro, que trazia 

Volóchinov como autor.  
2 Neste trabalho, será assumida a concepção exposta por Netto (2011) de que o método de Marx, ou seja, o 

materialismo histórico (ou materialismo histórico dialético) consiste na reprodução ideal do movimento real do 

objeto por parte do pesquisador. Ou seja, um entendimento de que a realidade – dinâmica, complexa e contraditória 

– pode ser reproduzida na mente daquele que pesquisa.    
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apresentação de uma metodologia de análise da linguagem humana, abrindo espaços para 

trabalhos contínuos que contribuirão cada vez mais para a compreensão da realidade da 

linguagem no mundo. 

Nesse sentido, é válido, ainda, ressaltar a importância, já apontada por Volóchinov no 

que diz respeito ao papel da filosofia da linguagem na compreensão da realidade material. Isso 

fica evidenciado em seus escritos de modo explícito, quando o autor atribui ao signo um papel 

fundamental no estabelecimento da relação de cada indivíduo com a sociabilidade humana e 

sua reprodução. Essa, inclusive, é sua justificativa para a exploração desse campo até então 

pouco inexplorado a despeito de sua grandeza.  

Atualmente, os problemas da filosofia da linguagem adquirem uma importância e uma 

pertinência excepcionais para o marxismo. Nas mais importantes frentes de combate 

do trabalho científico, o método marxista enfrenta justamente esses problemas e não 

é capaz de avançar de modo produtivo sem tê-los analisado e solucionado de modo 

independente. (VOLÓCHINOV, 2018, p. 91) 

 Nesse cenário, o autor aponta a necessidade de um estudo filosófico da linguagem, como 

campo independente3, para compreensão ideal do mundo ideológico real, o qual é norteado pelo 

signo. Desse modo, Volóchinov reafirmava a importância de analisar as inter-relações entre 

linguagem, sociedade e ideologia, uma vez que o soviético tem como conclusão que o signo é 

ideológico, ao passo que a existência da ideologia está condicionada à existência do signo, numa 

relação dialética:  

Qualquer produto ideológico é não apenas uma parte da realidade natural e social – 

seja ele um corpo físico, um instrumento de produção ou um produto do consumo – 

mas também, ao contrário desses fenômenos, reflete e refrata outra realidade que se 

encontra fora de seus limites. Tudo o que é ideológico possui uma significação: ele 

representa e substitui algo encontrado fora dele, ou seja, ele é um signo. Onde não há 

signo também não há ideologia. (VOLÓCHINOV, 2018, p. 91)  

 Tempos antes, num manuscrito não divulgado em vida por Marx e Engels intitulado de 

A ideologia alemã4, os dois pensadores já expunham a relação entre linguagem, consciência e, 

por conseguinte, ideologia. Expondo o pensamento sobre a história e sobre o homem, os autores 

já se preocupavam em estabelecer a necessidade de se conceber a linguagem como um produto 

social que nasce a partir do intercâmbio dos homens na busca por saciar suas necessidades 

materiais:   

 
3 A obra marxiana chega a tratar a questão da linguagem, como no Manuscrito A ideologia Alemã (MARX, 

2009), mas não de maneira direta.  
4 Interessa lembrar aqui que o manuscrito A ideologia Alemã, escrito entre 1945 e 1946, permaneceu durante 

muitos anos desconhecido, sendo redescoberto e divulgado somente em 1932 pelo Instituto Moscou, como afirma 

Ivo Tonet (2009) na introdução à versão da editora Expressão Popular, utilizada neste trabalho.  
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A linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência real 

prática que existe também para outros homens e que, portanto, só assim existe também 

para mim; e a linguagem só nasce, como a consciência, da necessidade, da necessidade 

orgânica do intercâmbio entre os homens. (MARX; ENGELS, 2009, p.44)  

Nessa passagem, Marx e Engels esclarecem a necessidade de se pensar a linguagem 

como uma atividade, necessariamente, coletiva, por meio da qual os indivíduos agem 

conscientemente no mundo. No entanto, na mesma obra, os autores alertam que as ideias 

dominantes de uma determinada época sempre são as ideias da classe dominante, permitindo a 

inferência de que a linguagem, “consciência prática”, emerge, inequivocamente, numa luta de 

classes, ou seja, numa sociedade de interesses antagônicos.  

Essas reflexões de Marx e Engels acerca da linguagem vão ser analisadas mais 

concretamente nas obras do Círculo de Bakhtin, de modo que várias categorias trabalhadas 

pelos pensadores que compõem esse grupo, ao se basearem no materialismo histórico, vão 

abordar a linguagem numa perspectiva social e, de fato, histórica. Por essa razão, é 

imprescindível compreender o que seria o método de Marx para facilitar a compreensão de 

muitos conceitos trabalhados pelos autores soviéticos, que discutiam linguagem sob essa 

perspectiva.  

Analisando documentos da vida acadêmica do Valentin Volóchinov, Grillo (2019) traz 

informações muito interessantes acerca do pensamento teórico-metodológico do autor. Nessa 

pesquisa, uma das análises de documentação expõe um questionário preenchido pelo pensador 

soviético para ingressar no Instituto de História Comparada das Literaturas e Línguas do 

Ocidente e do Orienta (ILIAAZV), no qual Volóchinov chega a citar o método marxista como 

o “único método aceitável” (2019, p.14). 

Por essa razão, Grillo e Américo (2019, p.16) chegam a comentar: 

Algumas perguntas do questionário de Volóchinov mostram concretamente como o 

marxismo se tornou uma abordagem teórico-metodológica oficial e obrigatória para o 

ingresso e a atuação nas instituições de ensino e pesquisa soviéticas. Essa linha de 

interpretação autoriza-nos a ler, com reserva, a resposta categórica, a única possível, 

à época, que Volóchinov dá a questão “Sua opinião sobre o marxismo como método 

científico”. 

 Percebe-se que a forma como a opinião das autoras – a qual não deixa de ser um 

posicionamento político sobre o contexto soviético pós-revolucionário – é exposta, aponta para 

uma interpretação de que a tendência marxista apresentada por Volóchinov no questionário de 

admissão é resultado de uma obrigatoriedade imposta pela política do Partido Comunista da 

União Soviética. No entanto, o que não deve ser esquecido é que a resposta “categórica” do 

autor acerca do método marxiano não se limita a um mero preenchimento de um item do 
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questionário, mas evidencia-se em cada linha de seus ensaios e no livro mais famoso do 

pensador no Brasil, o MFL.  

 Sem materialismo histórico não há filosofia da linguagem de cunho bakhtiniano5. Por 

exemplo, em se tratando do pensamento acerca do início da linguagem humana, Volóchinov 

(2019) defende uma centralidade no trabalho6 como um fator fundamental na evolução do 

homem como ser social, ou seja, como ser dotado de uma intelectualidade a qual o diferencia 

dos outros animais. Isso se explicita nas citações de Engels7 por parte do autor soviético, numa 

indicação clara de que a linguagem surge no momento do salto ontológico8 da humanidade, 

atrelada necessariamente às necessidades geradas pelo trabalho humano.  

 Num determinado momento, Volóchinov esclarece:  

Desse modo, o surgimento de uma fala articulada não foi causado pela necessidade de 

comunicação, pois havia uma linguagem gestual e de expressões faciais (a linguagem 

manual), mais simples e cotidiana. O surgimento de uma linguagem sonora deve ser 

buscado naquelas condições especiais da vida laboral do homem primitivo [...] 

(VOLÓCHINOV, 2019, p. 242) 

Em outra passagem: 

Tudo o que foi dito anteriormente esclarece o papel desempenhado pela organização 

social do trabalho para o surgimento e o desenvolvimento da linguagem/língua. 

Podemos observar essa relação não apenas no campo das significações das palavras 

(na assim chamada semântica), mas também no campo da gramática. 

(VOLÓCHINOV, 2019, p. 246) 

 Para Marx, o homem distingue-se dos outros animais por sua consciência, sua religião, 

entre outros fatores, no entanto, é a produção de sua subsistência o primeiro traço distintivo. O 

trabalho, portanto, é fundante do mundo dos homens e, por conseguinte, das ideologias do 

mundo dos homens. É por meio da transformação da natureza que o homem transforma sua 

 
5 Entenda-se, aqui, a palavra “bakhtiniano” como um termo abrangente no qual se inserem os pensamentos de 

autores que compõem o Círculo de Bakhtin, como Volóchinov e Medviédev.  
6 Trabalho aqui deve ser compreendido sob a ótica marxista, ou seja, como categoria fundamente do ser humano. 

Dessa forma, vale lembrar a definição de Sérgio Lessa (2011, p.26): O trabalho é o fundamento do ser social 

porque ao transformar a natureza, cria a base, também material, indispensável ao mundo dos homens. Ele 

possibilita que, ao transformarem a natureza, os homens também se transformem. E essa articulada transformação 

da natureza e dos indivíduos permite a constante construção de novas situações históricas, de novas relações 

sociais, de novos conhecimentos e habilidades num processo de acumulação constante. É esse processo de 

acumulação de novas situações e de novos conhecimentos – o que significa novas possibilidades de evolução – 

que faz com que o desenvolvimento do ser social seja ontologicamente (isto é, no plano do ser) distinto da 

natureza.” 
7 Em seu ensaio “Estética do discurso literário I: o que é linguagem/língua?”, Volóchinov chega a citar uma 

passagem de Engels, do texto “Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem”, na qual o 

inglês atrela o surgimento da linguagem às necessidades humanas que surgem a partir do desenvolvimento do 

trabalho pelo homem.  
8  Conceito utilizado pelo filósofo húngaro Lukács (2012) para se referir a passagem de um estágio de um 

determinado a ser a outro mais evoluído. No caso do texto de Volóchinov, buscou-se evidenciar a passagem do 

homem a ser social, distinto da natureza.  
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própria vida, de modo que se pode afirmar que o homem é aquilo que ele produz e como ele 

produz, uma vez que as condições materiais de organização social são dadas pelo trabalho. 

(MARX, 2009) 

 A linguagem, pois, nasce e se desenvolve nesse mundo material dos homens moldado 

pelo modo de produção, o qual serve de base para a criação da reprodução da vida dos 

indivíduos e do modo como estes veem o mundo. No entanto, essa visão de mundo apresenta-

se, necessariamente, mediada pela língua. O signo assume aqui o papel de representação do 

mundo externo, sendo que nada se concebe como conceito para um determinado sujeito sem 

passar pela refração da palavra.   

 Pode-se perceber, nesse momento, o papel da linguagem na definição da consciência 

humana e, portanto, na formação ideológica do indivíduo e da sociedade. Sem abandonar a 

concepção histórica, Volóchinov (2019) evidencia a influência da organização produtiva da 

sociedade (isto é, os elementos materiais) na formação da compreensão dos homens acerca do 

mundo, e, consequentemente, na maneira como esses homens se veem nessa reprodução social. 

Por essa razão, ao se estudar a origem da língua/linguagem, o soviético faz uma análise do 

desenvolvimento das forças produtivas durante a história, atrelando essa evolução às 

modificações das relações humanas (logo, às formações de classes), que são definidas pela 

organização socioeconômica9.  

 Essa organização socioeconômica é determinada, necessariamente, por um modelo de 

reprodução social do mundo dos homens, o qual é, imprescindivelmente, coletivo. Por essa 

razão, não poderia haver linguagem sem sociabilidade. Não há linguagem de um homem só e, 

por isso, não há um Adão falante, como já afirmava Bakhtin (2017), ratificando a caráter social 

intrínseco à língua e mantendo diálogo com Volóchinov (2019), o qual afirma que um objeto 

da realidade não pode se tornar signo sozinho, nem um signo pode se relacionar com a realidade, 

sem a organização social de dois indivíduos.  

 Nesse sentido, deve-se analisar a linguagem como uma relação entre ser social como 

indivíduo e sua realidade exterior, ou seja, o mundo em que se vive. Nessa perspectiva, a 

refração do mundo exterior, por parte de um indivíduo, é a refração de um mundo como este se 

apresenta: com relações humanas moldadas por divisão em classes e perpassado por uma 

determinada reprodutibilidade material da sociedade. É nesse âmbito que se chega ao conceito 

 
9 Além de essa análise ser percebi em vários trechos escritos pelo autor soviético, essa sistematização fica mais 

evidente no ensaio “Estilística do discurso literário I: o que é linguagem/língua?” (VOLÓCHINOV, 2019).   
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de ideologia assumido por Volóchinov. Para o pensador, pode-se entender ideologia como: 

“Todo o conjunto de reflexos e refrações no cérebro humano da atividade social e natural e 

fixada pelo homem na palavra, no desenho artístico e técnico ou em alguma outra forma 

sígnica.”  (Volóchinov, 2019, p. 243). 

 O signo, portanto, não reflete, necessariamente, a realidade como um espelho reflete 

uma imagem; na verdade, o signo refrata a realidade, uma vez que a coletividade social não 

coincide com a coletividade sígnica, ou seja, o conjunto limitado de signos é utilizado para 

atender a interesses multidirecionados de diferentes classes. Por conseguinte, a linguagem é o 

instrumento pelo qual os indivíduos adquirem suas visões de mundo, ou seja, as múltiplas 

ideologias e, por essa razão, a linguagem é um palco da luta de classes. (VOLÓCHINOV, 2019)  

 Dessa forma, pode-se entender que não há ideologia ou qualquer concepção de mundo 

sem linguagem. O signo, aqui, assume o papel de medium entre o ser humano e o mundo 

objetivo no qual o indivíduo se reproduz como ser, de modo que, por essa razão, a língua tem 

seu desenvolvimento condicionado ao desenvolvimento da própria cultura material e técnico-

econômica. Assume-se, pois, a consciência individual como uma instância social e ideológica, 

compreendendo, assim, a linguagem como o instrumento responsável por estabelecer na mente 

humana conceitos da realidade. 

 Tal pensamento pode ser sintetizado por Volóchinov (2018, p. 98): 

A realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade objetiva dos signos sociais. As 

leis dessa realidade são as leis da comunicação sígnica, determinadas diretamente por 

todo o conjunto de leis socioeconômicas. A realidade ideológica é uma 

superestrutura 10  colocada diretamente sobre a base econômica. A consciência 

individual não é a arquitetura da superestrutura ideológica, mas apenas sua inquilina 

alojada no edifício social dos signos ideológicos. 

 Segundo Volóchinov, não é a linguagem que determina as coisas do mundo e a vida 

social, mas, ao contrário, a vida social que determina a linguagem. Tal passagem apresenta-se 

como uma paráfrase – em razão da proximidade dialética – do pensamento de Marx (2008, p. 

47), o qual, no prefácio de seu livro Contribuição à crítica da economia política, afirma que 

 
10 Na filosofia de marxiana, entende-se por superestrutura o conjunto de ideologia de uma determinada época como 

produto da base material da sociedade, tendo em vista que os pensamentos dominantes de uma época são, sempre, 

os pensamentos da classe dominante. No escrito “A ideologia alemã”, Marx e Engels chegam a afirmam: “As 

ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material 

dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição 

os meios para a produção material dispõe assim, ao mesmo tempo, dos meios para a produção espiritual, pelo que 

lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas em média as ideias daqueles a quem faltam os meios para a produção 

espiritual.” (MARX; ENGELS, 2009, p. 67) 
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“não é a consciência do homem que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que 

determina a sua consciência.”  

 Esclarece-se, portanto, a natureza ideológica do signo, bem como sua atuação como 

palco da luta de classes, uma vez que diversas classes, com interesses antagônicos, fazem uso, 

em muitos casos, de um mesmo signo para expressar sua ideologia acerca de determinada 

realidade. Por essa razão, o signo é o instrumento mais sensível para se analisar a história em 

seus processos de mudanças ininterruptas das bases materiais e, portanto, das superestruturas 

(religião, direito, Estado) dessa sociedade.  

 O enunciado pode ser entendido, então, como um complexo construído na inter-relação 

entre indivíduos, portanto, na realidade social. A realidade da comunicação, portanto, é a 

comunicação real realizada por determinados indivíduos em determinadas circunstâncias 

históricas, as quais influenciam, diretamente, a forma e o conteúdo do enunciado. Por essa 

razão, afirma-se que “a situação social mais próxima e o meio social mais amplo determinam 

completamente e, por assim dizer, de dentro, a estrutura do enunciado” (VOLÓCHINOV, 2018, 

p. 206) 

Assim, assume-se a interação discursiva como condição para a compreensão de 

qualquer análise da linguagem. Dessa forma, toda análise linguística deve ter como ponto de 

partida o ato comunicativo real. No entanto, deve ficar claro que tal ato comunicativo deve ser 

concebido como um processo11 que se dá historicamente numa relação social e que, por esse 

motivo, não pode ser conhecido em toda a sua totalidade 12  sem as devidas abstrações13 . 

 
11 A concepção do enunciado como um processo é imprescindível a uma análise dialética da língua, a qual 

compreende a interação comunicativa como uma totalidade dinâmica e complexa. Conforme Volóchinov (2019, 

p. 213): “Todo enunciado realmente pronunciado e toda obra artística (poema, estátua, quadro e sonata) é, acima 

de tudo, não tanto um objeto quanto um processo (que, é claro, exige para sua objetivação pontos de apoio materiais 

e relativamente estáveis).” Por sua vez, Marx (2009), ao esboçar sua concepção materialista da história, também 

apontava esta como um processo real de produção e reprodução da vida pelos homens. 
12 Nesse momento, é importante que fique clara a importância do conceito de totalidade para a compreensão do 

método dialético (materialismo histórico), utilizado em qualquer pesquisa que se autointitule marxista. Sobre isso, 

o filósofo brasileiro Leandro Konder (2008), explica que todo objeto percebido ou criado pelo homem é parte de 

um todo, de modo que a realidade se apresenta em uma determinada totalidade, constituindo-se, portanto, de 

elementos, inevitavelmente, interligados. Por essa razão, qualquer tentativa de compreensão da realidade perpassa 

pelo entendimento do todo complexo, ou seja, perpassa por uma síntese. Nesse ínterim, como explica Konder 

(2008, p. 36): “A síntese é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura significativa da 

realidade com que se defronta, numa situação dada. E é essa estrutura significativa - que a visão de conjunto 

proporciona - que é chamada de totalidade.” É necessário apontar que há totalidades mais abrangentes que outras, 

indicando que a realidade (formada pelo conjunto de totalidades) apresenta-se como um complexo de complexos. 
13 Conforme Netto (2011, p. 44): “A abstração é a capacidade intelectiva que permite extrair de sua contextualidade 

determinada (de uma totalidade) um elemento, isolá-lo, examiná-lo; é um procedimento intelectual sem o qual a 

análise é inviável – aliás, no domínio do estudo da sociedade, o próprio Marx insistiu com força em que a abstração 

é um recurso indispensável para o pesquisador. A abstração, possibilitando a análise, retira do elemento abstraído 

as duas determinações mais concretas, até atingir ‘determinações as mais simples’. Neste nível, o elemento 
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Ressalta-se, pois, o pensamento de Volóchinov (2018, p. 2019) ao afirmar que “a interação 

discursiva é a realidade fundamental da língua.” Com efeito, o ato comunicativo real que, por 

sua vez, é estabelecido por um enunciado real não passa de um concreto ainda desconhecido 

carente de uma análise dialética. 

[...] evidencia-se a extrema importância do problema das formas do enunciado como 

uma totalidade. Já havíamos apontado que a linguística moderna carece de uma 

abordagem do próprio enunciado. A sua análise não vai além dos seus elementos. 

Entretanto, os enunciados são as unidades reais do fluxo da linguagem. Não obstante, 

justamente para estudar as formas dessa unidade real, não se pode isolá-la do fluxo 

histórico dos enunciados. O enunciado em sua totalidade se realiza apenas no fluxo 

da comunicação discursiva. A totalidade é determinada pelas fronteiras que se 

encontram na linha de contato desse enunciado como o meio extraverbal e verbal (isto 

é, com outros enunciados). (VOLÓCHINOV, 2018, p. 221) 

O enunciado é, por essa razão, a unidade do discurso, o que implica a importância do 

conhecimento de sua natureza como forma de conhecer a língua em sua totalidade, bem como 

em suas particularidades14. Com efeito, ratificando tal ideia, Bakhtin (2017, p. 16-17) afirma: 

“[...] a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é 

igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua. O enunciado é um 

núcleo problemático de importância excepcional.” 

 As devidas abstrações do enunciado permitirão o conhecimento das múltiplas 

determinações que constituem a síntese desse enunciado. O conhecimento dessa síntese 

permitirá o pesquisador voltar ao enunciado, agora concreto conhecido, enxergando-o de uma 

maneira diferente. Com efeito, numa análise dialética, não se pode entender que a realidade 

aparente (neste caso, o enunciado manifestado num ato comunicativo) apresenta-se de maneira 

transparente àquele que tem contato com ela. Nesse caso, é necessário partir da aparência à 

essência, como explica Marx:  

 Se consideramos um dado país de um ponto de vista político-econômico, começamos 

com sua população, sua divisão em classes, a cidade, o campo, o mar, os diferentes 

ramos de produção, a importação e a exportação, a produção e o consumo anuais, os 

preços das mercadorias, etc. Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, 

pelo pressuposto efetivo, e, portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos 

pela população, que é o fundamento e o sujeito do ato social de produção como um 

 
abstraído torna-se ‘abstrato’ – precisamente o que não é na totalidade de que foi extraído: nela, ele se concretiza 

porquanto está saturado de ‘muitas determinações’. A realidade é concreta exatamente por isso, por ser a ‘síntese 

de muitas determinações’, a ‘unidade do diverso’ que é própria de toda totalidade.” 
14 A filosofia marxiana observa a realidade como uma totalidade formada por contradições. Nesse sentido, a 

oposição entre o particular e o universal apresenta-se como uma das tantas contradições inerentes à totalidade, de 

maneira que no particular se expressa o universal e vice e versa. Konder (2008, p.47) “As conexões íntimas que 

existem entre realidades diferentes criam unidades contraditórias. Em tais unidades, a contradição é essencial: não 

é um mero defeito do raciocínio. Num sentido amplo, filosófico, que não se confunde com o sentido que a lógica 

confere ao termo, a contradição é reconhecida pela dialética como princípio básico do movimento pelo qual os 

seres existem. A dialética não se contrapõe à lógica, mas vai além da lógica, desbravando um espaço que a lógica 

não consegue ocupar.” 
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todo. Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso. A 

população é uma abstração quando deixo de fora, por exemplo, as classes das quais é 

constituída. Essas classes, por sua vez, são uma palavra vazia se desconheço os 

elementos nos quais se baseiam. P. ex., trabalho assalariado, capital, etc. Estes supõem 

troca, divisão do trabalho, preço, etc. O capital, p. ex., não é nada sem o trabalho 

assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço etc. Por isso, se eu começasse 

pela população, esta seria uma representação caótica do todo e, por meio de uma 

determinação mais precisa, chegaria analiticamente a conceitos cada vez mais simples 

do concreto representado [chegaria] a conceitos abstratos [Abstrakta] cada vez mais 

finos, até que tivesse chegado a determinações mais simples. Daí teria de dar início à 

viagem de retorno até que finalmente chegasse de novo à população, mas desta vez 

não como a representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas 

determinações e relações. A primeira via foi a que tomou historicamente a Economia 

em sua gênese. Os economistas do século XVII, p. ex., começam sempre com o todo 

vivente, a população, a nação, o Estado, muitos Estados etc.; mas sempre terminam 

com algumas relações determinantes, abstratas e gerais, tais como a divisão do 

trabalho, necessidade, valor etc., que depois descobrem por meio da análise. Tão logo 

esses momentos singulares foram mais ou menos fixados e abstraídos, começaram os 

sistemas econômicos, que se elevaram dos simples, como trabalho, divisão do 

trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca entre as nações e o mercado 

mundial. O último é manifestamente o método cientificamente correto. O concreto é 

concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da 

diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como processo da 

síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o ponto de 

partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da 

representação. Na primeira via, a representação plena foi volatilizada em uma 

determinação abstrata; na segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do 

concreto por meio do pensamento (MARX, 2011, p.54, grifos do autor). 

Para Marx (1974, p.939): “toda ciência seria supérflua se a forma de manifestação [a 

aparência] e a essência das coisas coincidissem imediatamente”. Dessa forma, o conhecimento 

do enunciado exige uma série de análises as quais dependem de um pesquisador que consiga 

partir da aparência do fenômeno comunicativo até à sua essência. Nesse sentido, é importante 

conhecer a natureza do enunciado.  

Marx (2008) chegou à conclusão de que a anatomia da sociedade burguesa deveria ser 

procurada na Economia Política. Por sua vez, em seus escritos, Volóchinov (2018; 2019), 

permite a inferência de que a anatomia da consciência humana deve ser procurada no 

enunciado, ou seja, na concretização da comunicação humana por meio dos signos. Nesse 

ponto, apresenta-se a linguagem como a ferramenta com a qual o homem interage com o seu 

mundo. No entanto, essa mesma linguagem não pode ser vista ou estudada apenas como uma 

instância do psiquismo de cada indivíduo, mas como um meio pelo qual se estabelece uma 

psicologia social de uma coletividade, de modo que a língua dos homens é a língua do mundo 

desses homens. Por essa razão, na tentativa de construção de uma filosofia marxista da 

linguagem, o estudo da natureza do enunciado assume papel central.  

O termo “ferramenta”, mencionado no parágrafo acima, tem seu uso pautado numa 

visão vigotskiana da linguagem, a qual, propondo-se dialética, entende os signos como um 
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instrumento utilizado para desenvolver as funções do psiquismo de cada indivíduo – tal como 

os instrumentos técnicos o fazem em relação à sua modificação da natureza por meio do 

trabalho. Dessa maneira, para Vigotski, a consciência individual ganha forma e conteúdo em 

razão dos signos, os quais determinam a relação psiquismo individual e realidade social:  

Por meio da ferramenta, o homem influi sobre o objeto de sua atividade, a ferramenta 

está dirigida para fora: deve provocar umas e/ou outras transformações no objeto. É o 

meio de atividade exterior do homem, orientado a modificar a natureza. O signo não 

modifica nada no objeto da oração psicológica: é o meio de que o homem se vale para 

influenciar psicologicamente, seja na sua própria conduta, seja na dos demais; é o meio 

para sua atividade interior, dirigida a dominar o próprio ser humano: o signo está 

orientado para dentro (VIGOTSKI, 1995, p. 94) 

Com efeito, o signo é o elo entre uma individualidade e a sociedade. Isso porque a 

palavra existe para um indivíduo somente por existir socialmente. No processo de 

internalização dos signos, um indivíduo os absorve a partir dos enunciados concretos, os quais 

ocorrem no fluxo ininterrupto da comunicação humana, sempre situados em determinadas 

situações específicas de interação. Contudo, vale salientar que, nesse processo de apropriação 

de uma língua, o signo social – assim como toda a ideologia que o impregna – é tornado signo 

individual, o qual será utilizado em novas circunstâncias linguísticas, mantendo viva a 

linguagem humana, a qual sempre se renova a cada diálogo.    

Conforme afirma Bakhtin:  

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não chega 

ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de enunciados 

concretos que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação 

discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam. (BAKHTIN, 2017, p. 38) 

O enunciado, pois, é manifestado sempre em uma determinada circunstância da vida e, 

por essa razão, sempre sofre influência de um subentendido15 extraverbal que o influencia em 

sua forma e conteúdo. Por essa razão, o centro organizador do enunciado não se encontra dentro 

dele, como algo imanente, mas sim fora. É o mundo externo que organizada e modula o 

enunciado produzido por um determinado sujeito, o qual apresenta em cada interação 

linguística uma determinada orientação social. O auditório16 para o qual se fala, bem como o 

ambiente no qual o falante se encontra, por exemplo, são fatores responsáveis por essa 

 
15 O termo subentendido é utilizado por Volóchinov para indicar a parte extraverbal que compõe o enunciado, de 

modo que, para este autor, “[...] é como se todo enunciado fosse formado de duas partes: uma verbal e outra 

extraverbal. (2019, p. 283) 
16 Pode-se entender como “auditório” os “ouvintes” que participam da interação comunicativa real (Volóchinov, 

2019).  
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orientação social, de sorte que se pode afirmar que as condições reais do enunciado definem o 

aspecto de sua expressão.  

De acordo com tal pensamento, os signos interiores do psiquismo de cada indivíduo 

surgiram antes num mundo linguístico exterior num determinado enunciado real, o qual, por 

sua vez, foi moldado por uma determinada situação extraverbal. Logo, pode-se afirmar que as 

vivências 17  de cada sujeito estão embebidas de vivências outras e impregnadas por 

determinadas formas de ver o mundo, ou seja, por determinadas avaliações do mundo. É por 

esse motivo que se pode afirmar que o mundo material exterior ao indivíduo precede as 

vivências desse indivíduo, como afirma Volóchinov (2018, p. 204): 

A vivência expressa e a sua objetivação exterior são criadas, como sabemos, a partir 

do mesmo material. Com efeito, não há vivência fora da encarnação sígnica. Portanto, 

desde o início, não pode haver nenhuma diferença qualitativa entre o interior e o 

exterior. Mais do que isso, o centro organizador e formador não se encontra dentro 

(isto é, no material dos signos interiores), e sim no exterior. Não é a vivência que 

organiza a expressão, mas, ao contrário, a expressão que organiza a vivência, dando-

lhe sua primeira forma e definindo a sua direção.  

 Dessa forma, assume-se a natureza subjetivo-social do enunciado, uma vez que toda 

interação linguística tem como base interações linguísticas anteriores e abre caminhos para 

interações posteriores. A vivência de cada indivíduo tem como base – para seu processo 

contínuo de formação – a observação de enunciados reais efetivados, ao passo que é a base para 

a própria expressão desse indivíduo. Por esse motivo, o enunciado é psíquico-individual ao 

mesmo tempo em que é ideológico-social.  

 Nessa dialética entre subjetividade e sociedade, cada enunciado deve ser entendido 

como um elo na cadeia comunicativa, uma vez que ele é fonte ideológica para a formação da 

subjetividade ao mesmo tempo em que é fruto de uma determinada subjetividade. Com efeito, 

todo enunciado pressupõe uma resposta, a qual virá em outro enunciado, formando a complexa 

totalidade da comunicação humana. A natureza dialógica do enunciado é explicada por Bakhtin 

ao afirmar que:  

[...] todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: porque ele 

não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo, e 

pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa mas também de alguns 

enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os quais o seu enunciado entra 

nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente os 

pressupõe já conhecidos do ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados. (BAKHTIN, 2017, p. 26) 

 
17 Volóchinov (2018; 2019) utiliza esse termo ao tratar do “discurso interior”, ou seja, da consciência psíquica de 

cada indivíduo, a qual é formada a partir da expressão do mundo em que vive esse indivíduo.  
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Por último, deve ser salientada a natureza histórica do enunciado, uma vez que ele se 

constrói sobre as bases sociais vigentes e se materializa a partir da consciência subjetiva dos 

indivíduos, numa contradição dialética que ajuda a entender a história da humanidade. Não por 

acaso, a palavra possui um caráter de “indicador mais sensível das mudanças sociais” 

(Volóchinov, 2018, p. 106). Nessa interação entre o indivíduo e o mundo externo, os enunciados 

constroem e são construídos por uma ideologia do cotidiano, a qual, por sua vez, alimenta e é 

alimentada pelos sistemas ideológicos oficiais, o que demonstra o importante papel social do 

signo na dinâmica da sociedade.  

Convenhamos chamar todo o conjunto das vivências cotidianas – que refratam e 

refletem a existência social – e das expressões exteriores ligadas diretamente a elas de 

ideologia do cotidiano. A ideologia do cotidiano atribui sentido a cada um dos nossos 

atos, ações e estados “conscientes”. Do oceano inconstante e mutável da ideologia do 

cotidiano surgem gradativamente numerosas ilhas e continentes de sistemas 

ideológicos: de ciência, arte filosofia, opiniões políticas.” (Volóchinov, 2019, p. 260, 

grifos do autor) 

 Portanto, a natureza do enunciado pode ser analisada como subjetivo-social, dialógica 

e histórica, embora, numa visão dialética, essas três formas de análise pressuponham umas às 

outras. A compreensão dessa natureza auxilia o entendimento sobre a dinâmica da construção 

do enunciado, bem como aponta caminhos para a apreensão de seus mais variados tipos, 

conforme será demonstrado na próxima seção, a qual abordará os gêneros discursivos e sua 

razão social.   

 

2.2 As formas sociais e os tipos de enunciado: os gêneros discursivos 

Na concepção de Volóchinov, a formação do enunciado não pode ser explicada 

simplesmente a partir de criatividade linguística de um sujeito específico em uma determinada 

situação. Na verdade, essa situação não deve ser vista como um mero cenário em que ocorre a 

interação comunicativa, e sim como fator constitutivo do próprio enunciado, uma vez que ela 

define suas formas, estilística e conteúdo.  Por essa razão, compreender os multiformatos da 

sociabilidade humana ajuda no entendimento dos múltiplos tipos de enunciados reais da língua. 

 Ao observar as interações comunicativas reais, pode-se notar que cada cenário social 

pressupõe determinados tipos de enunciado, os quais, por essa razão são intrínsecos a essas 

formas sociais, ou seja, é impossível pensar a comunicação isolada da organização social dos 

homens, uma vez que esta determina a organização da comunicação humana. Onde há 

linguagem há vida humana organizada, de sorte que a língua se mostra viva por meio de 

enunciados definidos pela situação social mais próxima bem como pelo meio social mais amplo.   
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 Nesse sentido, é imprescindível um método sociológico para a compreensão da língua 

como um fenômeno social determinado pelas relações humanas, as quais possuem uma 

complexa organização. Por essa razão, a linguagem, também, classifica-se como um complexo 

de interações sociais organizadas, atreladas aos vários tipos de sociabilidade. Desse modo, 

conclui-se que – uma vez que a organicidade social apresenta certa estabilidade – a 

comunicação humana organizada também apresenta seus tipos relativamente estáveis de 

enunciado, os quais se entrelaçam à vida social, constituindo-se como um cenário dela: 

Esse enunciado, como unidade da comunicação discursiva e como um todo semântico, 

constitui-se e toma uma forma estável precisamente no processo de uma determinada 

interação discursiva gerada por um tipo de comunicação social. Cada um dos tipos 

dessa comunicação citados por nós organiza, constrói e finaliza, a seu modo, a forma 

gramatical e estilística do enunciado, sua estrutura típica, que chamaremos adiante de 

gênero. (VOLÓCHINOV, 2019, p. 169) 

 Da mesma forma, portanto, que o signo é um dos medidores mais sensíveis das 

mudanças históricas, os gêneros do discurso são indicadores, também ultrassensíveis, das 

alterações das formas de relações humanas. Logo, os gêneros discursivos são inúmeros, 

complexos e relativos, uma vez que são, na verdade, uma representação concreta da interação 

entre os homens. Por essa razão, Bakhtin (2017), indicando a necessidade de um estudo 

sistemático da natureza do enunciado, já apontava para a diversidade dos gêneros, haja vista 

que estes se modelam nas inúmeras formas de atividades humanas.  

 É fundamental esclarecer aqui mais uma contradição presente na totalidade do 

enunciado. Sabe-se até então que o enunciado, por ser histórico, dá-se como um processo único 

e irrepetível; no entanto, sua expressão seria impossibilitada se, a cada ato linguístico, o falante 

tivesse de criar uma forma nova para sua comunicação. Infere-se, pois, que o objeto-enunciado 

pressupõe determinadas formas pré-estabelecidas socialmente junto às diversas atividades 

humanas e suas características sociais.  

 Nesse sentido, Bakhtin (2017) analisa que a língua não é apreendida pelos sujeitos por 

meio de suas formas linguísticas abstraídas da totalidade discursiva. Em síntese, cada indivíduo 

assimila a língua à medida em que é exposto aos gêneros discursivos, uma vez que os 

enunciados reais são pronunciados sempre numa determinada forma, isto é, num gênero. Dessa 

maneira, a língua só se faz língua, para Bakhtin, no enunciado, que, por sua vez, só se faz 

enunciado ao apresentar-se em uma de suas formas possíveis nas interações sociais.  

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos 

o discurso alheio, já adivinhamos certo volume (isto é, uma extensão aproximada do 

conjunto do discurso), uma determinada construção composicional, prevemos o fim, 

isto é, desde o início temos a sensação do conjunto do discurso que, em seguida, 
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apenas se diferencia no processo da fala. Se os gêneros do discurso não existissem e 

nós não os dominássemos, se tivéssemos de cria-los pela primeira vez no processo do 

discurso, de construir livremente cada enunciado e pela primeira vez a comunicação 

discursiva seria quase impossível. (BAKHTIN, 2017, p.39) 

 Desse modo, é impossível pensar a comunicação fora de um gênero discursivo, de modo 

que as vivências são organizadas de forma expressiva apenas por meio de um determinado tipo 

de enunciado. Os gêneros são modeladores da comunicação cotidiana, uma vez que é por meio 

deles que pensamos a linguagem e a nossa potencial expressão linguística. Se não existe 

consciência sem linguagem, não existe linguagem sem seus tipos relativamente estáveis de 

comunicação.  

 Por esse motivo, a psicologia social, a qual se reproduz na interação linguística numa 

sociedade, tem nos gêneros discursivos seus tipos de expressão. Portanto, as diversas formas 

discursivas de enunciado – ou seja, os gêneros – são, de fato, estruturações concretas da 

ideologia do cotidiano e, por isso, fontes para um maior entendimento tanto do psiquismo 

individual como da complexa reprodução social do homem. Com efeito, as formas discursivas, 

ao reproduzirem as formas sociais linguisticamente, expõe a língua como algo histórico e, 

portanto, dialético. Como afirmou Bakhtin (2017, p. 20), “os enunciados e seus tipos, isto é, os 

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

linguagem.” 

 No entanto, deve ser pensado nesse momento sobre como devem ser analisados os 

gêneros discursivos. Bakhtin (2017) já alertava que os gêneros discursivos, embora conhecidos 

praticamente pelos indivíduos que o utilizam, são – geralmente – desconhecidos em termos 

teóricos pela população. Logo, tomando teoria como forma de conhecimento da realidade por 

meio de uma concepção dialética, conhece-se apenas a aparência dos gêneros usados no 

cotidiano; porém, não sua essência. Por essa razão, a análise das categorias dos gêneros do 

discurso é um passo fundamental para uma compreensão linguística concreta de um enunciado 

concreto.  

 Com efeito, o enunciado, observado como uma totalidade, deve ser tomado como uma 

expressão linguística a qual traz em sua estruturação um determinado estilo, um conteúdo 

temático, bem como uma construção composicional. Esses três elementos estão 

indissoluvelmente imbricados no conjunto do enunciado, o qual é definido nas circunstâncias 

– da mais ampla à mais específica – dos campos de utilização da língua. No mais, esse conjunto 

se define num gênero do discurso, os quais, por sua vez, determinam a forma da organização 
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dos enunciados. Na verdade, os gêneros são uma abstração que ganha vida num enunciado 

concreto e devem ser estudados, justamente no seu uso efetivo.  

 O tema, como algo inerente ao enunciado, foi comentado por Volóchinov (2018) quando 

este o afirmava como um traço histórico da interação comunicativa, uma vez que cada situação 

de expressão enunciativa possui um contexto ímpar na cadeia discursiva. Nesse sentido, o tema 

surge como um resultado da dialética entre o verbal e o extraverbal, os quais influenciam o 

projeto do enunciado. Todo enunciado possui um tema, que não deve ser desprezado na análise 

concreta do enunciado concreto, de maneira que, sem a compreensão do tema, não se chega à 

devida significação do dito.  

 Consoante a tal entendimento, o tema é a expressão linguística moldada às 

circunstâncias sociais do ato comunicativo, o qual é, em sua natureza, histórico. Por essa razão, 

o tema só pode ser entendido em uma situação de comunicação concreta e não como algo 

abstraído de um real processo comunicativo. Ademais, a relação entre tema e gêneros 

discursivos faz-se, sempre, necessária para compreender a questão dialética entre conteúdo e 

forma. Com efeito, a separação entre forma e conteúdo só pode acontecer numa abstração da 

realidade, uma vez que concretamente as duas categorias estão, necessariamente, imbricadas. 

Isso posto, pode-se entender que as mais variadas formas estáveis de comunicação determinam 

(e são determinadas) por um conteúdo temático que pressupõe as relações sociais subentendidas 

numa interação comunicativa. 

 Dessa maneira, o indivíduo, ao expressar um determinado enunciado, não pensa de 

forma dicotomizada no conteúdo o qual irá utilizar e sob qual forma o manifestará, uma vez 

que sinteticamente um pressupõe o outro. O tema do enunciado é, pois, o sentido da totalidade 

de um enunciado expressa por um determinado indivíduo como uma resposta à situação de 

comunicação em que se encontra e, justamente por esse motivo, todo tema é histórico e 

irrepetível.  

 No entanto, ao passo que o tema é irrepetível e único, a significação mostra-se como 

seu contraditório, uma vez que pode ser entendida como um aspecto repetível em cada 

enunciado. Isso porque seria impossível uma comunicação a qual tivesse de inventar novas 

significações a cada interação. Por suposto, as significações são base para a compreensão dos 

enunciados por parte dos indivíduos, uma vez que elas apresentam as bases para o entendimento 

daquilo que é dito. 
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 Contudo, importa observar que a significação deve ser entendida sempre como uma 

categoria do enunciado, de maneira que, fora dele, qualquer palavra deve ser tratada como uma 

abstração, que carrega consigo um significado possível a ser concretizado numa interação. 

Assim, como afirma Valóchinov (2018, p. 231), “[...] a significação nada significa, mas possui 

uma potência, uma possibilidade de significação dentro de um tema concreto.” Enfim, a 

significação de um determinado elemento linguístico pode se dar não só na direção do limite 

superior da utilização desse elemento – observando, nesse caso, o contexto comunicativo e o 

tema do enunciado – como também na direção do limite inferior, o qual se liga à significação 

mais estável, isto é, dicionarizada, do elemento em questão. Por essa razão, explica-se:  

O tema é um complexo sistema dinâmico de signos que tenta se adequar ao momento 

concreto da formação. O tema é uma reação da consciência em constituição à 

formação da existência. A significação é um artefato técnico de realização do tema. 

Evidentemente, é impossível traçar um limite absoluto e mecânico entre o tema e a 

significação. Não há tema sem significação, como não há significação sem tema. Mas 

do que isso, não é possível nem mostrar a significação de uma palavra isolado (por 

exemplo, no processo de ensino de uma língua estrangeira a outra pessoa) sem torná-

la um elemento do tema, isto é, sem construir um enunciado – “exemplo”. Por outro 

lado, o tema deve apoiar-se em alguma significação estável, caso contrário ele perderá 

a sua conexão com aquilo que veio antes e que veio depois, ou seja, perderá totalmente 

o seu sentido. (VALÓCHINOV, 2018, p. 229, grifos do autor) 

 Cabe, também, nesse ponto do trabalho, explorar um pouco a categoria de avaliação, 

tão importante para o entendimento da totalidade do enunciado na visão bakhtiniana. Numa 

perspectiva dialética da língua, a avaliação não pode ser desprezada, na medida em que não 

existe enunciado sem uma orientação avaliativa. Esta, por sua vez, é construída socialmente, 

uma vez que toda avaliação é ideológica. No entanto, como tudo que é ideológico banha-se no 

mar das individualidades, as orientações avaliativas são historicamente construídas pelos 

homens em sociedade, sendo influenciadas, portanto, por uma base material dessa sociedade.  

 Nesse sentido, toda expressão linguística de um determinado indivíduo traz consigo 

uma expressão avaliativa, a qual, porém, não possui natureza individual, e sim social, uma vez 

que tais avaliações encontram respaldo nos enunciados alheios que compõem a complexa 

cadeia discursiva existente em uma determinada sociedade. Tal valor axiológico da língua pode 

ser percebido, de maneira mais concreta, na entonação de um sujeito quando esse expressa um 

enunciado-objetivo. A entonação utilizada na pronúncia de cada palavra é percebida também 

na estruturação sintática desse enunciado, de sorte que a própria organização sintática tem como 

objetivo expressão a avaliação do falante acerca do objeto de que trata discursivamente.  
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 Como não há enunciado sem avaliação, o signo traz consigo, de maneira imbricada, 

avaliações sociais as quais se mostram presentes no discurso interior18 de cada indivíduo, o qual 

se molda às mais variadas orientações sociais nas interações linguísticas. Nesse cenário, os 

gêneros discursivos pressupõem determinadas possibilidades de entonação, ou seja, 

determinadas orientações avaliativas que podem ser expressas pelo indivíduo nas diversas 

situações de comunicação. Portanto, não há avaliação que não seja influenciada pelos gêneros 

do discurso, haja vista que os tipos de enunciado determinam, em grande medida, a maneira 

como será expresso esse enunciado e, portanto, suas avaliações.  

 Essa avaliação determina, também, até mesmo a ordem e a escola das palavras, uma vez 

que o projeto do dizer é diretamente influenciado por tal orientação axiomática do discurso. Isto 

é, a organização sintática, por exemplo, condiz com o tom expressivo utilizado por um 

determinado indivíduo. Por essa razão, não se pode separar, concretamente, a orientação 

avaliativa do enunciado da construção estilística desse enunciado, de modo que não há conteúdo 

temático que prescinda de uma forma de expressão.  

 Por esse motivo, cada gênero discursivo pressupõe suas formas estilísticas, as quais são 

congruentes com aquela forma típica de relação comunicativa. Com efeito, Bakhtin (2017, p.21) 

já afirmava que “onde há estilo há gênero”, explicitando a importância do estudo dos gêneros 

do discurso para o entendimento dos estilos de uma determinada língua e, por conseguinte, da 

gramática dessa língua. Consoante Bakhtin, é justamente no enunciado que a língua materna 

ganha vida, de sorte que as unidades da língua 19  (ou seja, sua gramática) só podem ser 

entendidas concretamente se estudadas a partir de suas aplicações numa interação linguística 

real.  

 Tal influência dos gêneros discursivos na construção estilística do enunciado se 

esclarece quando se pensa na problematização entre estilo e individualidade. Geralmente, estilo 

é entendido como a forma individualizada de expressão linguisticamente, como se cada um 

tivesse sua própria maneira de expressar-se. Todavia, essa análise, a qual não considera a 

importância dos tipos de enunciado, despreza o fato de que, dependendo do gênero em que se 

apresenta o discurso, essa individualidade pode aparecer de maneira aflorada ou quase oculta. 

 
18 Volóchinov (2018; 2019) utilizava essa expressão ao se referir ao complexo discursivo constituinte do psiquismo 

de cada indivíduo.  
19 A questão entre as unidades da língua vistas de uma maneira abstrata é discutida por Bakhtin em seu ensaio “Os 

gêneros do discurso” no qual ele aponta as diferenças e aproximações entre a gramática vista de forma abstrata e 

a estilística, campo da análise dos usos dessas formas gramaticais. Ainda voltaremos a esse ponto mais à frente.  
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Portanto, a questão da “individualidade”, em relação à estilística, deve ser entendida sob a ótica 

dialética, na qual o individual não está livre do social, uma vez que um não existe sem o outro.  

 Por conseguinte, pode-se compreender que os gêneros do discurso apresentam formas 

relativamente estáveis de organizações, pressupõem uma estilística e unidades temáticas, e 

possuem construção composicional a qual se relaciona diretamente com a área de relação social 

na qual são utilizados. Por isso, é certo que esses gêneros do discurso moldam a forma do dizer 

e o que dizer, de maneira que não se pode falar sem o seu conhecimento. Toda expressão 

linguística se dá sob a forma de um determinado gênero discursivo.  

“Os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase da mesma forma que o 

organizam as formas gramaticais (sintáticas). Nós aprendemos a moldar o nosso 

discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos 

certo volume (isto é, uma extensão aproximada do conjunto do discurso), uma 

determinada construção composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos 

a sensação do conjunto do discurso que, em seguida, apenas se diferencia no processo 

da fala.” (BAKHTIN, 2017, p.39) 

 Diante disso, os gêneros discursivos possuem papel fundamental em qualquer estudo 

que se tenha como objetivo analisar a gramática de uma língua, uma vez que essa tem sua 

manifestação estilística condicionada às mais variadas formas relativamente estáveis de 

enunciado. Portanto, a análise gramatical, sob uma abordagem dialética, deve levar em 

consideração os gêneros do discurso e todo um conjunto de mediações, determinações e 

contradições que constituem a síntese de um enunciado real. No entanto, é importante esclarecer 

que tal análise não pressupõe hierarquizações entre gênero e gramática, de modo que ambos 

são igualmente abstrações num processo de análise da totalidade de num enunciado.  

 Nesse sentido, o próximo tópico tem como objetivo explicitar uma melhor compreensão 

da relação entre gramática, gênero discursivo e enunciado. Tal compreensão possibilitará 

entender melhor que a centralidade da análise linguística está no enunciado, de maneira que a 

gramática de uma língua nada mais é do que uma abstração das unidades da língua na interação 

efetiva.  

 

2.3 Gramática e enunciado: entre o abstrato e o concreto 

O enunciado em sua totalidade mostra-se como um complexo de complexos, o qual 

exige, para ser compreendido em sua essência, uma análise objetiva e concreta que vise à 

apreensão de suas múltiplas determinações. Nesse cenário, a abstração mostra-se como um 

caminho necessário a essa apreensão, uma vez que são as abstrações que permitem o 
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entendimento do concreto em sua totalidade. Dessa forma, a dicotomia gramática e enunciado 

se revela equivocada, uma vez que ambas as categorias se inter-relacionam de tal modo que um 

não existe sem o outro.  

Partindo desse entendimento, Valóchinov (2018) já defendia que a abstração pode ser 

totalmente legítima e produtiva, desde que se justifique diante de um objetivo teórico e prático. 

Nesse sentido, o filósofo apontava os cuidados que deveriam ser tomados para que essas 

abstrações não assumissem o lugar do concreto no entendimento de língua, o que as tornaria 

improdutivas. Sob uma análise dialética, a língua tem como fundamento a interação linguística 

real, ou seja, ocorre por meio de enunciados que se constroem no fluxo discursivo, portanto, no 

processo histórico. Por essa razão, Volóchinov escreveu criticamente contra uma determinada 

tendência científica a qual ele nomeou de “objetivismo abstrato”, a qual tratava a língua como 

um sistema abstrato de formas idênticas:  

É claro que, no contexto de determinadas tarefas linguísticas, essa abstração é 

totalmente legítima. Entretanto, no terreno do objetivismo abstrato, a forma 

linguística é substancializada, ou seja, torna-se uma espécie de elemento efetivamente 

isolável capaz de sua própria existência independente e histórica. Isso é bastante 

compreensível, pois o sistema como um todo não é capaz de se desenvolver 

historicamente. O enunciado como um todo não existe para a linguística. 

Consequentemente, restam apenas os elementos do sistema, isto é, as formas 

linguísticas isoladas. São elas que podem ter uma história. (VOLÓCHINOV, 2018, 

p.195, grifos meus) 

 Dessa maneira, uma abstração só ganha legitimidade num contexto de análise em que 

ela é efetivada a fim de se compreender melhor uma determinada totalidade. Aliás, é por meio 

da abstração que se pode apreender as múltiplas determinações do objeto estudado. Sem as 

abstrações não se chega à essência desse objeto, limitando-se, pois, o conhecimento sobre ele. 

Nessa perspectiva, entende-se que a totalidade não se mostra em sua forma concreta e, apenas 

por meio dos processos de abstração, é que se efetiva o conhecimento real sobre o objeto real 

analisado. 

 No entanto, não se pode confundir, numa análise linguística, a totalidade concreta com 

sua abstração, uma vez que esta trata-se, verdadeiramente, de movimentos ideais por parte do 

pesquisador para se chegar à síntese das determinações dessa totalidade. Por exemplo, as 

categorias filológicas e gramaticais20 conhecidas por aqueles que estudam a língua são, na 

 
20 Volóchinov, ao abordar a tendência linguística a qual ele nomeou de objetivismo abstrato, relata a importância 

da filologia como um campo de estudo o qual detém relações históricas com a ciência da linguagem, de modo que 

a linguística, em muitos momentos, se confunde com as próprias análises filológicas. Segundo o autor: “Podemos 

dizer de modo direto: a linguística surge no tempo e no lugar em que surgem as necessidades filológicas. A 

necessidade filológica gerou a linguística, a embalou no berço e deixou a flauta filológica em seus lençóis. Essa 
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verdade, elementos da realidade decompostos analiticamente pelo pesquisador para 

compreender o funcionamento e a estruturação de um determinado enunciado, mas não se 

confundem com o próprio enunciado, o qual é muito mais rico em suas determinações.  

 Sob essa concepção, Bakhtin (2017) faz uma separação entre aquilo que ele denomina 

unidades da língua e unidade do discurso. Para o filósofo soviético, as unidades da língua 

possuem um determinado valor linguístico, no entanto só ganham vida num contexto 

comunicativo real, ou seja, quando atreladas a um enunciado. Nessa perspectiva, Bakhtin 

aborda a problemática da oração afirmando-a como uma unidade significante da língua, a qual, 

porém, não se confunde com o enunciado, pois este – diferentemente da oração – demonstra-se 

rico em suas múltiplas determinações provenientes de um contexto histórico específico. Nesse 

sentido, a oração apresenta como significação sempre uma das tantas possibilidades que apenas 

serão confirmadas numa interação linguística específica. 

 Valóchinov (2018, p. 262) já alertava que:  

A língua não existe por si só, mas somente combinada com o organismo individual 

do enunciado concreto, ou seja, do discurso verbal concreto. A língua entra em contato 

com a comunicação apenas por meio do enunciado, tornando-se repleta de formas 

vivas e, portanto, real. As condições da comunicação discursiva, as suas formas e os 

meios de diferenciação são determinados pelas premissas socioeconômicas da época.  

 Portanto, as unidades da língua, tomadas em sua forma abstrata, são, em sua natureza, 

a-históricas, uma vez que não apresentam a dinamicidade da língua viva. Por isso, nenhuma 

gramática consegue apreender o movimento real das linguagens verbais humanas, as quais não 

se encaixam num molde determinado e apresentam estilisticamente uma criatividade não 

abarcada por nenhuma tentativa de gramaticalização de uma língua. Por outro lado, toda 

unidade da língua tem seu nascimento a partir de abstrações da estilística do enunciado. Por 

essa razão, segundo Volóchinov (2019, p. 185), “não há nada na sintaxe que antes não tenha 

sido estilo”. Aqui, demonstra-se, pois, a inter-relação existente entre gramática e estilo, a qual 

merece uma atenção considerável.  

 A resolução da problemática acerca das relações entre gramática e estilo se dá a partir 

de um entendimento dialético. Como lembra Konder (2008, p. 25), ao explicar o pensamento 

de Hegel – precursor da dialética moderna –, “a superação dialética é simultaneamente a 

negação de uma determinada realidade, a conservação de algo de essencial que existe nessa 

realidade negada e a elevação dela a um nível superior”. Num sentido linguístico, a estilística 

 
flauta é destinada a despertar os mortos. No entanto, faltam-lhes sons para dominar a língua viva em sua formação 

ininterrupta. (Valóchinov, 2019, p. 168)” 
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do enunciado representa a superação dialética da língua num determinado enunciado, uma vez 

que em todo enunciado encontram-se a contradição entre criatividade e conservação. A 

gramática 21  de uma língua seria, portanto, um entendimento abstrato que generaliza tais 

conservações e as tomam como a “estrutura” linguística.  

 Nesse sentido, é importante afirmar que, apesar de a gramática não poder ser confundida 

com a língua em si, não deve ser desprezada uma vez que representa, de uma forma ou de outra, 

traços estruturais intrínsecos a uma determinada língua. Nesse cenário, as unidades da língua 

devem ser consideradas como instrumentos os quais podem auxiliar uma rica compreensão da 

estilística do enunciado, uma vez que, embora um “olhar gramatical” não seja suficiente para 

um rico entendimento da estilística de um enunciado, sem esse olhar gramatical não é possível 

compreender a superação da própria gramática numa determinada expressão discursiva. Como 

defende Bakhtin (2017, p. 22):  

“Pode-se dizer que a gramática e a estilística convergem e divergem em qualquer 

fenômeno concreto de linguagem: se o examinamos apenas no sistema da língua 

estamos diante de um fenômeno gramatical, mas se o examinamos no conjunto de um 

enunciado individual ou do gênero discursivo já estamos diante de um fenômeno 

estilístico. Porque a própria escolha de uma determinada forma gramatical pelo falante 

é um ato estilístico. Mas esses dois pontos de vista sobre o mesmo fenômeno concreto 

da língua não devem ser impenetráveis entre si, mas simplesmente se substituírem de 

forma mecânica, devendo, porém, combinar-se organicamente (na sua mais precisa 

distinção metodológica) com base na unidade real do fenômeno da língua.” 

 Percebe-se, portanto, que a criatividade da língua, concretizada pela estilística do 

enunciado, traz consigo, dialeticamente, conservações essenciais as quais possibilitam, 

inclusive, a compreensão mútua. Se a língua fosse apenas novidade, a comunicação humana 

seria impossível. Isso posto, conclui-se que a abstração gramatical, ao ter raízes na própria 

estilística, não é algo totalmente estranho ao enunciado, fato que conduz ao entendimento de 

que a organização das formas linguísticas, bem como a disposição das palavras possuem em si 

uma gramaticalização potencial, a qual se enriquece estilisticamente. A gramática, então, é a 

contradição da estilística do enunciado, anulada na síntese da interação discursiva.  

 A estilística, por sua vez, é, na verdade, a gramática em sua forma viva e criativa, 

elaborada por um determinado indivíduo numa determinada situação de comunicação. No 

entanto, diante desse caráter aparentemente de natureza individualista da estilística, Volóchinov 

(2018; 2019) preocupou-se em afastar qualquer possibilidade de tomar o estilo como um 

 
21 Entenda-se por gramática, nesse trecho, a descrição das estruturas de uma língua específica ou o conjunto de 

normas linguísticas prescritivas. Não se trabalha, nesse momento, com a concepção inatista da gramática 

chomskyana, tal como aborda Mioto el al (2016)  
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fenômeno totalmente subjetivo. Por isso, teceu fortes críticas à tendência filosófica que 

compreendia a linguagem como uma criação a qual obedecia a leis individuais e psicológicas.  

 Volóchinov (2018; 2019) nomeou tal tendência como subjetivismo individualista, uma 

vez que seus fundamentos se centram no sujeito como fonte criativa da estilística do enunciado. 

Esse pensamento trazia consigo uma compreensão histórica do enunciado, uma vez que 

entendia a língua em seu fenômeno de interação real bem como a estrutura linguística do 

enunciado em suas ricas e vivas formas estilísticas. Todavia, ao não considerar o caráter social 

da língua, além de sua natureza ideológica e dialógica, tal concepção não consegue apreender 

o movimento real da língua em sua totalidade.  

 Para os pensadores do subjetivismo individualista, a língua tem como base as vivências 

do sujeito – ou seja, o psiquismo individual. De todo modo, não está errado em se pensar dessa 

maneira; no entanto, importa lembrar que toda vivência psíquica, como alertava Volóchinov 

(2018; 2019), é precedida pela ideologia social, basta atentar-se para o fato de que as vivências 

são organizadas e direcionadas pelas expressões objetivas e não o contrário. Nesse cenário, 

pode-se perceber que todas as formas estilísticas possuem fundamentações ideológicas, de 

modo que não há, nem pode haver, um ato puramente individual.  

A vivência expressa e a sua objetivação exterior são criadas, como sabemos, a partir 

do mesmo material. Com efeito, não há vivência fora da encarnação sígnica. 

Portanto, desde o início, não pode haver nenhuma diferença qualitativa entre o interior 

e o exterior. Mais do que isso, o centro organizador e formador não se encontra dentro 

(isto é, no material dos signos interiores), mas no exterior. Não é a vivência que 

organiza a expressão, mas, pelo contrário, é a expressão que organiza a vivência, ao 

dar-lhe a sua primeira forma e definir sua direção. (VOLÓCHINOV, 2019, p. 178-

179, grifos do autor) 

A gramática existe, pois, em cada construção estilística do enunciado. Ela constitui a 

realidade objetiva, apesar de ser captada apenas a partir de um esforço intelectual (portanto, 

ideal) por meio de um olhar analítico do objeto linguístico. Por nascer da análise da própria 

estilística, a gramática – tomada muitas vezes como um conjunto de abstrações inertes – 

acompanha, dialeticamente, as mudanças linguísticas comuns à dinâmica da língua. Dessa 

forma, a própria noção de gramática obedece a fatores históricos do mundo dos homens, de 

sorte que as diversas “gramaticalizações” de expressões morfológicas ou sintáticas possuem 

raízes nas relações materiais humanas22.    

 
22 A própria diversidade lexical, a origem da sintaxe, bem como sua evolução partem do desenvolvimento do ser 

social (o homem) em seu processo histórico, o qual, por sua vez, é refletido em cada forma linguística utilizada 

em uma língua. Cada indivíduo tem, portanto, sua parcela na cadeia discursiva ininterrupta, ou seja, todos 

contribuem para a construção de sua língua viva, no entanto, tal construção não ocorre livremente, mas sim 

contextualizada em um ambiente sócio-histórico específico, o qual determina tal construção. 
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Por outro lado, isso não significa dizer que o sistema da língua em sua forma abstrata – 

ou seja, gramática – existe para a consciência dos falantes, uma vez que estes compreendem a 

língua não como um sistema de signos e estruturas imutáveis, e sim como formas linguísticas 

vivas num determinado enunciado. Em suma, os indivíduos não internalizam uma estrutura 

abstrata de língua nem mesmo signos neutros, mas sim uma estruturação linguística plena de 

expressão valorativa à qual respondem os sujeitos que participam dessa interação comunicativa. 

Portanto, importa reforçar que a abstração linguística apenas tem papel fundamental na 

reflexão sobre a totalidade do enunciado; no entanto, é desprezada pelo indivíduo no momento 

da interação real, uma vez que, num processo enunciativo, se lida com as formas linguísticas 

adequadas à orientação social da comunicação, e não com unidades da língua vazias de 

valoração, ou seja, sem potencial avaliativo. Logo, entendendo a abstração como uma 

ferramenta de análise da realidade, pode-se concluir que as unidades da língua não passam de 

produtos dessas análises, de modo que são eliminadas23 à medida que se encontram envolvidas 

pelas múltiplas determinações de um enunciado. 

O conhecimento gramatical é, por conseguinte, indispensável para o conhecimento 

profundo da linguagem humana. Esse conhecimento auxilia os indivíduos a compreenderem 

sua língua de uma forma muito mais rica e complexa, fato que ajuda – em razão de sua natureza 

abstrata explicativa – a própria construção de futuros enunciados bem como a organização, cada 

vez mais consciente, do discurso interno em seu processo de sociologização, o qual explica 

Volóchinov: 

É possível falar que todo o campo da vida interior ou rodo o mundo de nossas 

vivências movimenta-se em algum lugar entre o estado fisiológico do organismo e a 

expressão exterior acabada. Quando mais esse mundo de vivências aproxima-se do 

seu limite inferior, tanto mais vaga e obscura será a vivência, bem como sua tomada 

de consciência e percepção. No entanto, quanto mais próximo o mundo das vivências 

for de seu limite superior, a expressão acabada, tanto mais complexa e ao mesmo 

tempo clara, rica e completa será a situação social expressa por esse mundo. O 

discurso interior é aquela esfera, aquele campo, no qual o organismo passa do meio 

físico para o meio social. Aqui ocorre uma sociologização de todas as manifestações 

e reações orgânicas. (VOLÓCHINOV, 2019, p. 259, grifos do autor) 

 

 

 
23 Valóchinov (2019) não negava uma natureza de sinal no signo linguística, no entanto entendia ela era eliminada 

– numa síntese dialética – a cada objetivação desse signo num enunciado concreto. Da mesma forma, pode-se 

entender que a estrutura abstrata da língua (isto é, a gramática) é eliminada e renovada a cada expressão objetiva 

do enunciado, ou seja, se há uma diferenciação entre gramática e estilística, ela só pode ser percebida justamente 

no momento da interação, no qual as unidades da língua se historicizam. 
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3 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A SUA PEDEAGOGIA DA 

COTIDIANIDADE 

Muito tem se falando, no âmbito da educação, do lançamento da Base Comum 

Curricular (BNCC), a qual, por sua vez, promete trazer uma evolução do ensino brasileiro que 

já se demonstra, supostamente, “atrasado” no que diz respeito às suas formas didáticas e 

curriculares. Nesse ínterim, tal base seria a solução esperada por anos, uma vez que já estava 

prevista24 pela própria Constituição Cidadã, de 1988, para que a educação brasileira rompa de 

vez com qualquer nuance de tradicionalismo pedagógico, de maneira que a escola se aproxime 

cada vez mais da realidade do aluno e de sua vida cotidiana.  

No entanto, uma análise crítica sobre as raízes do próprio surgimento da BNCC 

apontará para uma problematização em torno de seus objetivos, os quais se atrelam à 

sustentação e à desestruturação 25  da escola pública, além de apresentar, pedagogicamente 

falando, uma precarização na formação do pensamento crítico social. Tendo como pilar a 

pedagogia das competências, a base esvazia a escola de conteúdos universais importantes, como 

a gramática, e promove, consequentemente, um ensino para o mundo do trabalho alienado, sob 

a égide de um neotecnicismo26 que tem compromissos a formação de indivíduos para atender 

as demandas capitalistas de produção do século XXI. Por essa razão, uma forte crítica à BNCC 

se faz necessária, de modo que este trabalho tem como foco a demonstração do esvaziamento 

dos conteúdos importantes na área de Língua Portuguesa, mais precisamente quanto ao ensino 

de gramática.  

  

3.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA BNCC E A COTIDIANIDADE DA PEDAGOGIA DAS 

COMPETÊNCIAS 

Todo documento jurídico parte de uma decisão política. Pode-se pensar, então, que a 

construção e implementação da Base Nacional Comum Curricular parte de um contexto sócio-

histórico que merece uma análise crítica a fim de que se percebam os reais interesses que 

sustentam a existência desse documento. Partindo-se do pressuposto de que tal base tem 

justamente como objetivo o ensino e aprendizado de “competências” básicas que devem ser 

 
24 BRASIL, 2018 
25 FREITAS, 2018. 
26 Segundo Freitas (2018), trata-se de uma tendência pedagógica que retoma as características da escola tecnicista 

do século XX, a qual tinha como compromisso o alinhamento do ensino às demandas de trabalho impostas por 

uma nova fase produtivo do capitalismo.  
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trabalhadas nas salas de aula em todo o Brasil, deve-se, portanto, compreender o que seriam 

essas competências e em quais teorias pedagógicas elas estão baseadas.  

Logo, qualquer conclusão sobre essa questão requer, antes, uma análise tanto do 

contexto sociopolítico em que nasce a BNCC quanto da teoria pedagógica que a sustenta. A 

partir disso, lança-se luz à problemática vivida pela educação brasileira bem como a possíveis 

caminhos que podem ser trilhados para a sua superação. Por essa razão, neste ponto, este 

trabalho tem como objetivo o esclarecimento sobre os pressupostos sociais tanto da BNCC 

como da “Pedagogia das Competências”, que a norteia.  

A Base Nacional Comum Curricular surge como uma recomendação dos organismos 

internacionais, tais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE)27, bem como em razão da orientação de leis brasileiras importantes como a Lei de 

Diretrizes Básicas e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2012) de 1996, 

além de metas estipuladas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. Nesse sentido, 

faz-se necessária a devida análise histórica desses direcionamentos a fim de compreender qual 

os pressupostos sociais da BNCC.  

O professor Luiz Carlos de Freitas (2018), em seu livro sobre “A reforma empresarial 

da educação”28, expõe os impactos das políticas neoliberais no campo escolar. Com efeito, o 

autor demonstra que, na intenção de atender os interesses lucrativos das grandes corporações e 

dos fundos de investimento, há toda uma movimentação no campo jurídico-político que visa à 

privatização da educação pública. Nesse contexto, alguns mecanismos são acionados para 

catalisar o processo de inserir a escola na dinâmica de mercado, entre eles, encontrando-se a 

criação e homologação de uma base nacional.  

Nesse contexto, deve-se entender a BNCC como um instrumento de padronização do 

ensino em todo o território nacional, servindo, então, de base para a formação de testes 

censitários, os quais, por sua vez, garantem a política de accountabilty29 e o estabelecimento do 

sistema meritocrático no ambiente educacional do país. Portanto, deve-se compreender a BNCC 

como um elemento que, em alinhamento com outras políticas, garantem a inserção das escolas, 

 
27 Freitas (2018).  
28 Esta expressão é utilizada pelo autor para nomear os processos globais de privatização da educação pública, os 

quais atendem os interesses dos grandes grupos empresariais e sua política neoliberal.   
29  Segundo Freitas (2018), trata-se de um sistema meritocrático de prestação de contas o qual estimula a 

competição entre escolas e professores e estabelece a dinâmica de mercado no cotidiano educacional, inserindo-o, 

de fato, na lógica mercadológica.  
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inclusive as públicas, numa dinâmica neoliberal que, por fim, visa à mercantilização, mais 

intensificada, do ensino e da educação. Como explica Freitas (2018, p. 80): 

Estes mecanismos estão em uma dinâmica: bases nacionais curriculares (tanto 

relativas ao que deve ser ensinado aos estudantes nas escolas quanto relativas à 

formação dos profissionais da educação) fornecem as competências e habilidades para 

“padronizar” o ensino e a aprendizagem; os testes (usualmente censitários) cobram a 

aprendizagem especificada pela base e fornecem, por sua vez, elementos para inserir 

as escolas em um sistema meritocrático de prestação de contas (accountability) de seu 

trabalho, alimentando a competição entre escolas e professores. Neste processo, as 

escolas que “falham” nas metas ficam vulneráveis à privatização. O número de escolas 

que falham pode ser aumentado com o manejo do rigor das bases curriculares e/ou 

dos testes. Órgãos de controle fustigam gestores e redes públicas. A mídia cria um 

senso comum favorável às reformas, recorrendo a avaliações internacionais da 

educação brasileira para exaltar o caos educacional existente, ou contrasta escolas 

públicas com escolas privadas de bom desempenho e dá publicidade a casos de 

sucesso (p. ex. Sobral, no estado do Ceará) que possam ser elevados à condição de 

modelo, sugerindo a viabilidade destas políticas.” 

Pode-se pressupor, portanto, algumas informações extremamente necessárias acerca da 

base e sua política neoliberal. Entre elas, destaca-se o fato de que os professores tornam-se 

reféns dos direcionamentos dessa base como forma de se firmarem diante da competitividade 

que se instala no ambiente escolar, uma vez que os docentes precisarão trabalhar as propostas 

de ensino da base para que seus alunos obtenham, nos exames de verificação de aprendizagem, 

os resultados almejados pela escola, que, por sinal, transforma-se num ambiente cada vez mais 

sujeito ao julgamento social dentro dos padrões meritocráticos. 

Isso se torna mais claro quando se percebe a mercantilização dos resultados de 

estudantes em exames censitários, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma 

vez que as escolas têm aproveitado cada vez mais as notas de seus alunos como forma de 

promoção publicitária da qualidade de seu ensino. Nesse sentido, na dinâmica da lógica de 

mercado, os alunos e professores são cada vez mais desumanizados ao serem vistos apenas 

como meios de crescimento da taxa de lucro, evidenciando a inserção da educação numa lógica 

de mercadoria, ditada, portanto, não pelo compromisso com a formação intelectual crítica, mas 

pelas necessidades que o mercado impõe.   

Nesse sentido, a escola passa a funcionar numa lógica empresarial, ou seja, como um 

ambiente meramente burocrático, o qual enxerga os alunos como respondentes de testes, em 

vez de indivíduos capazes de despertar todo o intelecto humano. Vale ressaltar, ainda, que toda 

a formação proposta pela base tem como fundamento uma pedagogia que prepara os alunos 

para o mundo do trabalho, mas como um sujeito alienado e inserido na dinâmica competitiva e 

individualista capitalista. Essa pedagogia, portanto, não oferece aos alunos as ferramentas 

críticas para que eles consigam enxergar além da cotidianidade das suas ações, isto é, a BNCC 
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contenta-se com um ensino que apenas prepara estudantes para resoluções de problemáticas 

surgidas no dia a dia ou para adaptações a demandas do mundo do capital.  

Por essa razão, a BNCC traz consigo o objetivo de desenvolvimento de competências, 

que, como explica o próprio texto da base30, trata-se da capacidade de mobilizar habilidades e 

valores a fim de resolver problemas do cotidiano e do trabalho. Essa visão pedagógica advém 

da chamada “Pedagogia das Competências”, a qual, em razão da homologação da BNCC, 

assume papel de protagonista entre as tendências pedagógicas no Brasil. Logo, para uma 

compreensão ainda mais crítica desse panorama de precarização da educação brasileira, a 

análise dessa tendência hoje hegemônica se faz imprescindível.  

Qualquer análise crítica sobre escola e seus processos de ensino e aprendizagem requer, 

também, uma análise sociopolítica do campo da educação. Isso porque, tomando a educação 

em sua perspectiva ontológica, entende-se sua relação com o trabalho humano como fator 

primordial na direção pedagógica assumida durante a história. Dessa forma, vale ressaltar que 

o modelo educativo o qual se conhece hoje só pode ser explicado em sua complexidade quando 

se compreendem as formas de relações humanas num mundo norteado por uma dinâmica 

capitalista. 

Nessa perspectiva, ressalte-se, por exemplo, que a questão da educação humana, em sua 

forma institucionalizada, surge historicamente como uma necessidade dos homens em criar tais 

processos educativos, visando, portanto, atender demandas advindas da nova forma de 

produção e reprodução da vida. Por essa razão, Duarte (2012, p. 41) já afirmava que “[...] o 

processo pelo qual a educação escolar tornou-se a forma dominante de educação é, ao mesmo 

tempo, um processo de desenvolvimento do significado ontológico do trabalho educativo”. Por 

conseguinte, a escola, tal como é conhecida socialmente, é um produto historicamente 

determinado, o qual, por outro lado, dialeticamente, influencia31 os processos humanos futuros 

(daí sua importância em qualquer perspectiva de mudança social).  

Diante disso, a hegemonia da chamada “Pedagogia das Competências” (PC) deve ser 

analisada num viés histórico, situando as necessidades ontológicas atuais como ponto 

 
30 BRASIL (2018). 
31 O entendimento de que a educação consegue, de forma determinada, mudar o mundo parte de uma concepção 

idealista. Neste trabalho, é assumida a compreensão da Pedagogia Histórico-Crítica, que defende a importância da 

educação escolar no processo de conscientização, sem, no entanto, cair na armadilha de pensar que de basta uma 

conscientização coletiva pela escola que as pessoas mudarão o mundo para melhor. Para ler mais sobre esse debate, 

ler Escola e Democracia, no qual Saviani (2018) explica as tendências críticas e crítico-reprodutivistas na 

educação. 
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importante para a definição das dinâmicas educativas na atualidade. Nesse sentido, as novas 

necessidades do mercado em relação ao conhecimento dos trabalhadores geraram, pois, uma 

proposta pedagógica que tem como objetivo a formação de indivíduos que saibam lidar 

socioemocionalmente com as problemáticas do mundo capitalista hodierno.     

Esse fato é provado ao se analisar o início do protagonismo da chamada Pedagogia das 

Competências na educação brasileira, no final da década de 90 do século XX. Àquela época, 

ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso – marcado pelas políticas neoliberais –, essa 

tendência ganhou caráter de política pública, institucionalizada por meio de documentos 

oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os quais já traziam menções a 

termos como “competência”, como afirma um trecho da introdução aos PCNs (BRASIL, 1998, p. 

139-138):  

A rapidez com que se dá a produção de conhecimento e a circulação de informações 

no mundo atual impõe novas demandas para a vida em sociedade. Hoje, mais do que 

nunca, é necessário que a humanidade aprenda a conviver com a provisoriedade, com 

as incertezas, com o imprevisto, com a novidade em todos os sentidos. Isso pressupõe 

o desenvolvimento de competências relacionadas à capacidade de aprendizagem 

contínua, ou seja, à autonomia na construção e na reconstrução do conhecimento: 

capacidade de analisar, refletir, tomar consciência do que já se sabe, ter 

disponibilidade para transformar o seu conhecimento, processando novas informações 

e produzindo conhecimento novo.  

 Esse pensamento acerca do “desenvolvimento das competências”, presentes no texto 

dos Parâmetros Nacionais Curriculares, já expunha uma visão pedagógica a qual estipulava 

uma educação voltada à dinâmica do mundo atual, que, por sua vez, exige a criatividade 

individual para se lidar com a “provisoriedade, com as incertezas, com o imprevisto”. Percebe-

se, portanto, que se entende como “competência” a capacidade de um sujeito lidar criativamente 

com as demandas do mundo de trabalho numa sociabilidade capitalista, numa perspectiva de 

adaptação, e não de ruptura com ela.  

A PC pressupõe, pois, um ensino que se preocupe não com a socialização dos 

conhecimentos filosóficos, artísticos e científicos historicamente construídos pelo homem, mas 

com a noção de habilidades para lidar com as dificuldades surgidas no cotidiano. Segundo 

Perrenoud (1999), pensador de grande importância na elaboração dessa tendência, trata-se 

como competência a capacidade que um sujeito possui para mobilizar recursos, conhecimentos 

e saberes a fim de superar uma determinada situação complexa e, sempre, singular. Por essa 

razão, para o autor, uma pedagogia voltada para o desenvolvimento das competências pauta-se 

numa orientação pedagógica a qual vise à adaptação do estudante para a vida cidadã e suas 

situações-problema reais.  
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Esse conceito de “competências”, bem como seus efeitos, tem como objetivo real 

atender interesses de classe, uma vez que supõe a formação de sujeitos que se adequam, 

acriticamente, ao mundo capitalista atual, norteado por políticas neoliberais que asseguram o 

modelo de produção contemporâneo. Logo, como afirma Nomeriano (2007, p. 46), “a noção de 

competências surge como resposta às novas formas de produzir que estariam exigindo um 

conjunto de conhecimentos e atitudes bem diferente daquele requerido no modelo produtivo 

ancorado nos postos de trabalho.” Consequentemente, esse pensamento explica melhor alguns 

valores intrínsecos à formação educativa numa perspectiva do desenvolvimento de 

competências, tais como a individualização, a competitividade entre indivíduos e a “superação 

de problemas” num mundo pautado pela “empregabilidade”.  

Esses valores, inerentes à PC, agem como mecanismos ideais de controle do trabalhador, 

o qual passa a aceitar ideologicamente essa dinâmica, mesmo sendo incluído num contexto de 

maior de qualificação. Por sua vez, as corporações passam a dispor de uma massa de 

trabalhadores mais qualificados – para atender suas demandas produtivas –, porém totalmente 

subservientes ao funcionamento do mercado, uma vez que o naturalizam e, portanto, não 

apresentam nenhuma resistência a ele. Nesse contexto, Freitas (2018) entende essa concepção 

pedagógica como mecanismo que favorece a perspectiva da reforma empresarial da educação, 

ao afirmar que:  

Do ponto de vista das finalidades da educação, embora nem sempre explícitas, os 

reformadores visam a implementação de reformas educacionais para, por um lado, 

garantir o domínio de competências e habilidades básicas necessárias para a atividade 

econômica revolucionada pelas novas tecnologias e processos de trabalho (Revolução 

4.0) e, por outro, garantir que tal iniciativa se contenha dentro de sua visão de mundo 

que se traduz num status quo modernizado. (FREITAS, 2018, p. 44, grifos meus) 

 Uma vez compreendendo a natureza social da existência da Pedagogia das 

Competências, pode-se entender melhor sua proposta para o ensino e sua forma de conceber o 

mundo. Para essa tendência, é válida uma proposta de ensino que dialogue com uma forma de 

sociabilidade dada como natural e imutável, de maneira que a abordagem da aprendizagem por 

competência assume caráter conservador, embora apareça sempre por trás de uma imagem de 

inovação, criatividade e rompimento com o “tradicional”. Essa visão de ferramenta inovadora 

no campo pedagógico se dá, principalmente, em razão de seu caráter “anticonteudista”, uma 

vez que teóricos defensores dessa pedagogia criticam os conteúdos clássicos32 ao afirmarem 

que estes não conseguem dar conta de analisar o mundo atual.   

 
32 Na visão de Duarte (2012, p.31), “[...] o termo clássico não coincide com o tradicional e também não se opõe 

ao moderno. Tradicional é o que se refere ao passado, sendo frequentemente associado ao arcaico, a algo 
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 Consoante a tal pensamento, teóricos como Machado (2002) afirmam que a educação 

centrada no conteúdo já não deve ser mais o foco do ensino, alegando que o centro das atenções 

na escola deve ser o desenvolvimento das competências.  Dessa forma, as aulas passam a focar, 

necessariamente, numa metodologia que pretenda desenvolver habilidades as quais 

potencializem a intervenção dos alunos em um determinado problema que se apresente durante 

sua vida. Nessa perspectiva, os conteúdos clássicos passam a ser vistos como insuficientes no 

ambiente pedagógico, sendo, assim, preteridos na sala de aula. 

 Portanto, pode-se afirmar que o processo de aprendizagem norteado pela noção de 

competência busca se distanciar daquilo que se denomina como educação tradicional33, a qual 

supostamente valoriza o ensino do conteúdo por ele mesmo. Nesse sentido, Antunes (2010) 

argumenta que o ensino por competências representa uma forma diferente como as informações 

são trabalhadas no ambiente escolar, prezando por uma aprendizagem significativa dos 

conteúdos, que passam a ser contextualizados com a vida e o espaço em que os alunos estão 

inseridos. Subentende-se, então, que, consoante a PC, os conteúdos sem a contextualização da 

vida cotidiana não trazem consigo uma significação.  

 Essa “contextualização” também aparece nas palavras de Macedo (2002), o qual 

defende que as situações-problema são estratégias didáticas responsáveis, por representarem 

recortes de uma situação complexa do contexto do aluno, e que exigem que este mobilize 

recursos e competências para resolver uma determinada problemática. O contato, portanto, com 

as “situações-problema” do cotidiano e a mobilização de habilidades para resolvê-las é a 

centralidade pedagógica assumida pela Pedagogia das Competências. Tal pensamento confirma 

a ideia de que o ensino deve se pautar na imediaticidade das problemáticas do cotidiano, bem 

como na preparação dos indivíduos para sua superação.  

 Por isso, Duarte (2008), de forma crítica, enxerga a Pedagogia das Competências como 

uma das que compõem o conjunto das chamadas “Pedagogias do aprender a aprender”34. Esse 

grupo de tendências pedagógicas possui alguns posicionamentos valorativos que as une, como 

por exemplo o fato de que, para elas, são mais importantes as aprendizagens que o indivíduo 

 
ultrapassado, o que leva à rejeição da pedagogia tradicional, reconhecendo-se a validade de algumas das críticas 

que a Escola Nova formulou a essa pedagogia. Moderno deriva da expressão latina modus hodiernus, isto é, “ao 

modo de hoje”. Refere-se, pois, ao momento presente, àquilo que é atual, sendo associado a algo avançado. Em 

contrapartida, clássico é aquilo que resistiu ao tempo, tendo uma validade que extrapola o momento em que foi 

formulado. Define-se, pois, pelas noções de permanência e referência.” 
33  No livro “Escola e Democracia”, o professor Demerval Saviani faz uma discussão acerca da “Escola 

Tradicional”, analisando as críticas que são feitas a essa tendência pedagógica.   
34 Cf. DUARTE (2000).  
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realiza sozinho do que aquelas que advêm da transmissão de conhecimentos de outrem. Tal 

procedimento seria uma garantia da “autonomia” do sujeito na procura de aprendizados para a 

resolução de problemas cotidianos. Nesse cenário, o professor, por sua vez, assume a posição 

apenas de um orientador, mantendo-se, pois, a centralidade no aluno.  

 Segundo Duarte (2008), tal visão da PC acerca do conceito de autonomia mostra-se 

problemática, uma vez que, primeiramente, ele estabelece uma falsa hierarquia na qual o 

conhecimento que um indivíduo constrói sozinho teria mais valor que a transmissão do 

conhecimento passado por um professor, por exemplo. Consoante uma perspectiva crítica, a 

transmissão de conhecimento contribui de maneira fundamental e imprescindível para a 

formação intelectual dos indivíduos acerca das formas mais desenvolvidas do conhecimento, 

que não são apreendidas sem o ensino sistemático de alguém que já as apropriou.  

 Duarte (2008) ainda adiciona outros posicionamentos valorativos intrínsecos às 

“Pedagogias do aprender a aprender” e, portanto, à Pedagogia das Competências. Entre eles, 

cita-se o fato de que importante é o aluno poder elaborar o próprio método de pesquisa e de 

construção de conhecimento, bem como a ideia de que a atividade educativa do aluno deve 

partir dos interesses e necessidades da própria criança/adolescente. Ambos posicionamentos 

dialogam com a defesa da educação “autônoma” dos alunos, desprezando a transmissão de 

conhecimentos já conhecidos.  

 Um outro posicionamento valorativo defendido pela Pedagogia das Competências é o 

de que a educação tem como objetivo a preparação dos indivíduos para acompanharem a 

dinâmica da sociedade atual, com todas as suas mudanças e desafios diários. Esse 

posicionamento permite perceber a ideia de que conhecimentos produzidos por gerações 

passadas são insuficientes para compreender e superar problemáticas da atualidade. Além disso, 

evidencia-se, claramente, a finalidade de formar sujeitos para se adaptarem à sociabilidade 

hodierna, ou seja, a sociabilidade do capital.  

“O caráter adaptativo dessa pedagogia está bem evidente. Trata-se de preparar os 

indivíduos, formando neles as competências necessárias à condição de desempregado, 

deficiente, mãe solteira etc. Aos educadores caberia conhecer a realidade social não 

para fazer a crítica a essa realidade e construir uma educação comprometida com as 

lutas por uma transformação social radical, mas sim para saber melhor quais 

competências a realidade social está exigindo aos indivíduos” (DUARTE, 2008, pág. 

12) 

 Nesse contexto, o ensino baseado nas pedagogias do aprender a aprender fundamenta-

se não na transmissão de conteúdos clássicos os quais permitem a apreensão profunda da 

realidade, mas no desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com as 
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dificuldades do mundo capitalista sem uma perspectiva de mudança radical por parte do sujeito. 

Por essa razão, segundo tal concepção, devem predominar na escola conhecimentos 

pragmáticos e utilitários para a vida cotidiana, não sendo necessárias, por exemplo, abstrações 

maiores, uma vez que estas são vistas como sem significado real. Por isso, para Duarte (2016, 

p. 27): 

Quando mais as ações realizadas no interior das escolas se assemelham ao cotidiano 

da sociedade capitalista, mais alienante se torna a educação escolar. Ao contrário das 

acusações feitas à escola ao longo do século XX, de distanciamento em relação à vida, 

minha interpretação é a de que à medida que a escola foi universalizando-se, a 

burguesia e seus aliados foram pondo em ação mecanismos que aproximaram as 

atividades educativas escolares às formas mais alienadas que a vida assumiu na 

sociedade capitalista. Há quem afirme que a escola foi inventada para afastar a 

juventude da vida, isto é, da prática social. Pois eu afirmo que a escola atende tão 

melhor aos interesses da burguesia quanto mais ela fortaleça a identificação natural 

das novas gerações à vida “tal como ela é”.  

Tendo isso em vista e analisando a hegemonia da Pedagogia das Competências na 

atualidade da educação brasileira, pode-se concluir que cada disciplina, para se adequar aos 

pressupostos dessa tendência, enfrenta mudanças de perspectivas em sua forma de ensino. No 

entanto, para cada mudança de perspectiva pedagógica corresponde também uma mudança de 

concepção teórica, de maneira que esta sustenta aquela. Como este trabalho visa a uma análise 

do ensino de gramática na disciplina de Língua Portuguesa, vale uma investigação crítica das 

Linguística Textual, teoria que sustenta uma concepção de língua que muito dialoga com o 

olhar superficial exigido pela Pedagogia das Competências.   

 

3.2 LINGUÍSTICA DE TEXTO E O TRABALHO COM A SUPERFICIALIDADE DO 

DISCURSO 

Na atualidade, quando se fala em ensino de Língua Portuguesa, logo se pensa, 

conjuntamente, no ensino da gramática e na necessidade de se assumir, em sala de aula, a 

concepção de linguagem como uma interação social. Tal pensamento traz consigo algumas 

consequências as quais têm se refletido, inclusive, em importantes documentos oficiais que 

norteiam o direcionamento pedagógico na área de Língua Portuguesa no Brasil. Como exemplo, 

podem-se citar os Parâmetros Curriculares Nacionais – tanto do ensino fundamental (PCN35) 

 
35 BRASIL, 1998 
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como do Ensino Médio (PCNem36 e com PCN+37) – bem como, mais recentemente, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Por sua vez, a BNCC ratifica, inclusive textualmente38, toda a diretriz pedagógica já 

defendida pelos outros documentos citados, segundo os quais a concepção interacionista da 

linguagem exige uma nova forma de se pensar o ensino de Língua Portuguesa. Nesse ínterim, 

a “centralidade no texto” passaria a ser o foco da análise linguística, uma vez que, não sendo a 

língua um todo abstrato, é o uso comunicativo real que deve nortear a estudo acerca da língua 

como objeto. Esse pensamento fica claro na afirmação seguinte, presente na apresentação do 

componente Língua Portuguesa na BNCC:  

Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 

perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os 

textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso 

significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em 

várias mídias e semioses. (BRASIL, 2018, p. 67) 

Essa passagem levanta algumas questões interessantes acerca das origens e significados 

do conceito de “texto”, uma vez que essa palavra assume função importante na BNCC, 

aparecendo, inclusive, em muitos pontos da apresentação das diretrizes do componente Língua 

Portuguesa. Por essa razão, esta seção será dedicada a uma investigação sobre a Linguística 

Textual – ou Linguística de Texto – (LT), haja vista que essa tendência de estudos da 

Linguagem apresenta muitos reflexos no pensamento pedagógico hegemônico, que atualmente 

está presente nos principais documentos de diretrizes educacionais do Brasil, sendo, pois, um 

pensamento que desperta a necessidade de uma análise crítica. 

Marcuschi (2008), ao justificar a necessidade de uma Linguística de Texto, apega-se ao 

fato de que, supostamente, a comunicação não se dá por meio de unidades abstratas, mas sim 

através de textos, que podem ser definidos como fenômeno linguístico que vai além da frase e 

da oração, constituindo uma unidade de sentido. Como defende o próprio autor (2008, p. 73), a 

LT “parte da premissa de que a língua não funciona nem se dá em unidades isoladas, tais como 

os fonemas, os morfemas, as palavras ou as frases soltas, Mas sim, em unidades de sentido 

chamadas texto, sejam elas textos orais ou escritos.” Nesse sentido, para a LT, o fenômeno 

linguístico deve ser apreendido a partir da interação real, sendo este o elemento observável e 

analisável da comunicação. 

 
36 BRASIL, 2000 
37 BRASIL, 2006 
38 “Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) [...]” (BRASIL, 2018, p. 67) 
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Nesse sentido, segundo Marcuschi (2008), o texto é o elemento abstrato configurado no 

momento da comunicação discursiva. Esse pensamento leva em consideração a possibilidade 

de se pensar um todo discursivo enunciado na interação comunicativa o qual detém alguma 

forma e alguma articulação que pode ser observada e analisada a partir de alguns critérios 

estabelecidos, os chamados critérios de textualidade39. Como defesa desse ponto de vista da 

língua, o autor pernambucano aborda o pensamento de alguns pensadores da linguística, entre 

eles Bakhtin, na tentativa de desconstruir uma visão de língua como um sistema abstrato que se 

distancia da sua fundamentação real: a interação social.  

No entanto, vale relembrar, neste ponto, a limitação da Linguística Textual na análise 

do enunciado, uma vez que tal tendência em nenhum momento considera a abstração como um 

processo necessário numa análise dialética, conforme foi proposto por Volóchinov (2018) e por 

Bakhtin (2017). Em toda explicação acerca de sua concepção de língua, a LT tenta se distanciar 

de qualquer abordagem abstrata, focando no uso pragmático da linguagem e levando a uma 

falsa dicotomia entre “análise abstrata” e “análise concreta”. Por sua vez, essa falsa dicotomia 

tem como resultado um entendimento de língua que considera, erroneamente, apenas a 

superficialidade do enunciado em detrimento de sua complexa totalidade, apreendida apenas 

por meio das abstrações.  

Sem a compreensão dialética, o “texto” assume a função de objetificação do discurso, 

sendo assumido como “o único material linguístico observável”40, o que conduz à necessidade 

de se pensar categorias para a sua análise, as quais precedem o próprio texto. É por essa razão 

que a LT trabalha com as categorias de “elementos de textualidade”, os quais teoricamente 

garantem a funcionalidade cognitiva textual entre os indivíduos envolvidos em alguma 

interação linguística. Nessa perspectiva, o texto é a fonte na qual se esgota toda a análise, 

guiando-se por meio de critérios pré-estabelecidos. Dessa forma, a realidade do enunciado, em 

toda sua complexidade, seria resumida a esses critérios, ideia que se explicita no pensamento 

de Koch (2016, p. 27): 

Seu tema abrange a coesão superficial ao nível dos constituintes linguísticos, a 

coerência conceitual ao nível semântico e cognitivo e o sistema de pressuposições e 

implicações a nível pragmático da produção do sentido no plano das ações e intenções. 

Em suma, a Linguística Textual trata o texto como um ato de comunicação unificado 

num complexo universo de ações humanas Por um lado deve preservar a organização 

linear que é o tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto da coesão e, 

por outro, deve considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear portanto, 

 
39 Cf. Koch e Traváglia (2015) 
40 MARCUSCHI (2008, p.71)  
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dos níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no aspecto semântico e 

funções pragmáticas. (grifos da autora) 

 Dessa forma, muitas determinações da complexa totalidade do enunciado se perdem, 

uma vez que, conforme esses preceitos analíticos da LT, o texto pode ser entendido como uma 

unidade de operações linguísticas, discursivas e cognitivas ocorridas de forma situada numa 

determinada interação comunicativa. Cria-se, então, a ideia de que o texto é a única parte 

inteligível do discurso, de modo que todos os outros fatores linguísticos se explicam (apenas) 

em função do objeto textual estudado. Nessa perspectiva, portanto, todo elemento que se 

encontra “fora” dos textos seria morto e inútil, pensamento antidialético que não considera a 

função da abstração para o conhecimento concreto da realidade, que sempre se põe de forma 

imediata.  

 É por essa razão que a LT advoga a necessidade de uma gramática “contextualizada”41, 

negando o valor de uma gramática abstraída de enunciados reais de uma determinada língua. 

Segundo a perspectiva textual, sem a contextualização – que seria, justamente, a imbricação da 

gramática em alguma interação linguística situada – as unidades da língua não têm utilidade, 

pois elas nada seriam sem os textos. Em partes, há razão no fato de se afirmar que não há 

gramática que não advenha de enunciados concretos; porém, o que não se percebe na LT é que 

a oposição entre enunciado e gramática, na verdade, não possui fundamento, haja vista que a 

gramática, entendida como um conjunto de abstrações, não se confunde com o fenômeno 

linguístico do enunciado.  

 É por essa razão que a concepção da linguagem como interação, segundo a LT, 

demonstra-se problemática, uma vez que, segundo esse entendimento, a “interação” limita-se 

ao evento comunicativo real no qual ocorre a intercompreensão entre os indivíduos que 

participam desse ato comunicativo. Essa visão simplista da interação linguística se restringe a 

observar fatores operacional-cognitivos da geração de sentido numa determinada situação 

comunicativa ao passo que dispensa a necessidade de perceber a complexidade da construção 

gramatical (e ideológica) dos enunciados, por exemplo. Por conseguinte, a noção de texto traz 

consigo uma semantização da gramática, na medida em que esta só passa a ter importância se 

atrelada a uma significação situada num texto, como afirma Antunes (2014, p. 47): “gramática 

contextualizada é gramática a serviço dos sentidos e das intenções que se queira manifestar num 

evento verbal, com vistas a uma interação qualquer”.  

 
41 ANTUNES, 2014 
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 Esse posicionamento teórico em relação à gramática, advém de uma concepção de 

língua que prioriza a “vitalidade” da interação linguística real. Segundo a LT, a língua não pode 

ser entendida fora de seu ambiente social, ou seja, sem se levar em conta fatores sociais 

determinantes de sua manifestação. Nesse sentido, deve-se considerar, portanto, ao se falar em 

Linguagem, a sociedade bem como as relações humanas nesta sociedade. Isso posto, entende-

se a razão de a LT argumentar tanto em defesa do estudo do objeto linguístico em seu “contexto 

situacional”, termo o qual explica Macuschi (2008) em uma de suas notas:  

“Quando se fala em contexto situacional, não se deve com isso entender a situação 

física ou o entorno físico, empírico e imediato, mas a contextualização em sentido 

amplo, envolvendo desde as condições imediatas até a contextualização cognitiva, os 

enquadres sociais, culturais, históricos e todos os demais que porventura possam 

entrar em questão num dado momento do processo discursivo.” (MARCUSCHI, 

2008, p. 87, grifos do autor) 

 Marcuschi (2008) tenta aqui defender-se de um apego exagerado à imediaticidade, 

alegando, então, que o contexto, de fato, não se resume à esfera situacional da manifestação 

textual. Entretanto, embora argumente por um entendimento de texto como objeto concreto – 

compreendido desde suas “situações imediatas” até seus “enquadres sociais, culturais e 

históricos –,  a LT trabalha com noções abstratas de sociedade e cultura, uma vez que, de acordo 

com tal pensamento, a realidade sociocultural é vista de maneira descolada dos próprios 

enunciados, induzindo a uma perspectiva segunda a qual os textos seriam produtos 

determinados social e culturalmente.  

 Essa perspectiva leva a duas considerações: 1) para a LT, a realidade social não passa 

de um cenário (influenciador), no qual se dão as relações humanas, de modo que não é levada 

em conta a natureza histórica do enunciado42; 2) o “texto” assume papel centralizador no debate 

acerca da língua, uma vez que, segundo a análise dessa tendência, as determinações sociais são 

plano de fundo para uma compreensão textual situada. Por essa razão, os estudos linguísticos 

voltados à LT, ao subestimarem a natureza ideológica do signo, não possuem a capacidade de 

compreender a realidade linguística. Nesse ínterim, a necessidade de “contextualização” seria, 

portanto, o reflexo da incapacidade de essa concepção de língua perceber toda a complexidade 

da totalidade de um enunciado, uma vez que ela se prende, apesar de não assumir esse fato, à 

superficial imediaticidade da comunicação. 

 
42 Segundo a concepção dialética da linguagem, explanada por Volóchinov (2018; 2019), a natureza do signo 

linguístico é, por excelência, histórica, uma vez que a língua/linguagem humana se dá concretamente como uma 

mediação ideológica entre ser social sua realidade.  
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 Dessa forma, o conhecimento de uma determinada língua passa a ser confundido com o 

conhecimento do uso dessa língua, o que conduz a uma concepção pragmática da realidade 

linguística. Assim, o domínio das múltiplas possibilidades de utilização da língua é condição 

fundamental para que um indivíduo possa se afirmar como alguém “competente” 

linguisticamente falando. Além disso, a capacidade de mobilizar conhecimentos 

“extralinguísticos” a fim de compreender ou produzir um texto, intuitivamente, passa a ser 

tomada como indicador de apropriação de uma língua por um sujeito. Nesse contexto, 

Marcuschi defende que: 

“Retornando agora ao problema das categorias textuais, podemos dizer que, assim 

como aqui são propostas, elas são intuitivamente fundamentadas na competência 

textual e na suposição da hipótese sociointerativa. A competência é pressuposta como 

um presente em todo aquele que domina uma língua qualquer, uma vez que ele se 

comunica por textos e não por unidades isoladas. Dessa competência fazem parte, 

obviamente, elementos que ultrapassam o domínio estritamente linguístico e entram 

nos aspectos da realidade sociointerativa [...]” (MARCUSCHI, 2008, p. 101) 

 Nesse cenário, os gêneros textuais assumem papel importante na perspectiva da LT, 

uma vez que são entendidos como condicionadores da comunicação humana, bem como pelo 

fato de que a compreensão e o domínio utilitário dos múltiplos gêneros possibilitaria a um 

indivíduo a aquisição da competência no uso da língua. Por conseguinte, não se pode pensar a 

formação de sujeitos competentes sem a apresentação das diversas formas de interação 

linguística entre os indivíduos. Por isso, na BNCC, a categoria de gêneros detém papel central, 

haja vista que, conforme o documento base, “[...] as habilidades não são desenvolvidas de forma 

genérica e descontextualizada, mas por meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que 

circulam nos diversos campos de atividade humana.” (BRASIL, 2018, p. 67). 

 Como consequência dessa concepção de conhecimento da língua, a LT assume uma 

postura crítica em relação à gramática e seu ensino, uma vez que, segundo essa tendência, é 

mais importante a compreensão acerca das significações geradas a partir da recursividade 

textual apresentada numa determinada interação comunicativa. Nesse contexto, a gramática, 

como uma visão abstrata da língua, mostra-se como um instrumento “insuficiente” para explicar 

questões ligadas à textualidade. Segundo Antunes (2014, p. 39), “[...] a gramática enquanto 

elemento constitutivo da língua é sempre contextualizada, uma vez que nada do que dizemos – 

oralmente ou por escrito – acontece em abstrato, fora de uma situação concreta de interação.”  

Dessa forma, a LT, ao valorizar apenas o momento concreto da interação, não percebe 

o real valor da gramática como instrumento analítico de uma determinada língua e, com isso, 

encontra-se presa à imediaticidade da comunicação bem como aos significados construídos 
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superficialmente pelas unidades da língua. Por essa razão, essa tendência, ao se lançar no campo 

pedagógico, propõe uma mudança quanto ao ensino de gramática, transformando-o em “análise 

linguística”, sob a alegação da necessidade de se pensar a gramática, sempre “a partir do texto”. 

Inclusive, esse é o dos eixos de estudo da Língua Portuguesa na BNCC, que afirma:  

O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e estratégias 

(meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os processos de leitura e 

de produção de textos (orais, escritos e multissemióticos), das materialidades dos 

textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de 

composição dos textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e 

multissemióticos) e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos 

adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. (BRASIL, 2008, p. 80) 

 A “contextualização” da gramática significa, então, sua diluição nos critérios de análise 

da textualidade, o que indica a transformação de seu caráter abstrato analítico em estruturas 

semanticizadas. Dessa maneira, as formas gramaticais – ou seja, as unidades da língua – passam 

a ser vistas como elementos cognoscíveis 43 , inclusive intuitivamente, numa interação 

comunicativa. Com efeito, a gramática “contextualizada”, como aponta o sufixo utilizado neste 

adjetivo, trata-se de um movimento que coloca a gramática “a serviço” do texto, tornando-a 

mais um recurso linguístico para a construção de significação. Essa concepção confunde 

gramática e estilo sem o devido entendimento acerca da natureza dessas duas categorias, que 

só podem ser compreendidas numa perspectiva dialética.   

 Nesse sentido, questões complexas inerentes à própria discussão gramatical são 

preteridas em nome do tratamento de uma determinada questão estilística, analisada 

textualmente. Confirmando esse pensamento, o texto da BNCC (2008) afirma que questões de 

morfologia e sintaxe devem ser analisadas segundo uma abordagem estilística, juntamente com 

questões como escolhas lexicais e variação linguística, de acordo com a situação de produção 

e forma do gênero. A contextualização da gramática, segundo a LT, é, pois, o apagamento da 

possibilidade de se conhecer a estrutura linguística para além das formas operacional-cognitivas 

dadas pelo texto. É, na verdade, a textualização da gramática.  

 Márcia Mendonça (2006, p. 206), confirmando ratificando a visão da LT, afirma:  

“Por isso, numa perspectiva sociointeracionista de língua, a AL (análise linguística) 

constitui um dos três eixos básicos do ensino de língua materna, ao lado da leitura e da 

produção de textos. Ao assumir tal ponto de vista teórico, o estudo dos fenômenos 

linguísticos em si mesmos perde sentido, pois se considera que a seleção e o emprego 

de certos elementos e estratégias ocorre afora as restrições óbvias do sistema linguístico, 

 
43 A palavra aqui assume relação com o conceito de cognição abordado por Kleiman (1993), segundo a qual 

estratégias cognitivas se tratam de operações inconscientes realizadas pelo leitor durante a interação linguística. 

Esses processamentos se dão em razão de um conhecimento implícito, o qual não percebemos no nível da 

consciência, de modo que o sujeito não consegue verbalizá-lo na maioria dos casos.   
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em consonância com as condições de produção de textos, ou seja, de acordo com quem 

diz o que, para quem, com que propósito, em que gênero, em que suporte etc.” 

 Portanto, pode-se chegar a algumas conclusões acerca do cenário de ensino de Língua 

Portuguesa no Brasil. Primeiramente, a Linguística Textual, como uma tendência que se mostra 

pertinente à proposta da Pedagogia das Competências, encaixa perfeitamente no objetivo 

pedagógico da BNCC, que tem como diretriz o desenvolvimento de “competências” e 

“habilidades” a fim de que os estudantes se adaptem mais facilmente às adversidades propostas 

pela própria dinâmica capitalista.  

 Por fim, vale ressaltar que, nessa perspectiva, a gramática ou qualquer outra abstração 

da realidade tornam-se “inúteis”, uma vez que o conhecimento do real é limitado pelas 

demandas concretas do cotidiano. Nesse sentido, é muito importante a defesa de uma pedagogia 

que se mostre contrária a esse tipo de ensino e, ainda, apresente uma alternativa para a superação 

da Pedagogia das Competências. Por isso, a próxima seção terá como foco a exposição das 

ideias da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), segundo a qual abstrair não só é válido como 

também necessário para se conhecer a realidade em toda sua complexidade.  

 

3.3 A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E O ESPAÇO PARA O ESTUDO DA 

GRAMÁTICA 

A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) surge a partir dos estudos, encabeçados pelo 

professor Dermeval Saviani, acerca da necessidade de se pensar a docência e o ensino escolar 

como um trabalho44 que tem como objetivo a formação humana dos indivíduos. Nesse sentido, 

essa teoria pedagógica assume o materialismo histórico-dialético como método de análise do 

trabalho educativo, entendo, pois, que a escola cumpre uma função fundamental para o 

desenvolvimento intelectual da sociedade, ao visar, justamente, à objetivação, em cada 

indivíduo, dos saberes socialmente construídos na história. Tal pensamento tem como 

pressuposto o fato de que o processo de apropriação da realidade pelo sujeito não se dá sem a 

mediação social, como explica Saviani (2013, p. 7):  

“[...] o homem não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, 

vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e 

sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, o que implica trabalho 

educativo. Assim, o saber que diretamente interessa à educação é aquele que emerge 

como resultado do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo. 

Entretanto, para chegar a esse resultado a educação tem que partir, tem que tomar 

 
44 Conforme Saviani (2013), a natureza da educação é determinada no âmbito do trabalho não material na qual o 

produto não se separa do ato de produção.  
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como referência, como matéria-prima de sua atividade, o saber objetivo produzido 

historicamente.” 

 Portanto, conforme a PHC, o trabalho educativo tem como finalidade a apropriação45, 

por parte de um indivíduo singular, da humanidade produzida histórica e coletivamente, ou seja, 

a apropriação de elementos culturais importantes para sua humanização, que aqui é vista, 

justamente, como o domínio das formas de conhecimento mais desenvolvidas já produzidas 

pelo homem no decorrer de seu processo histórico. Por sua vez, a escola deve sistematizar esses 

saberes, de modo que eles possam ser socializados aos alunos por meio da transmissão dos 

professores.  (SAVIANI e DUARTE, 2013) 

 A partir disso, infere-se a necessidade de posicionamento da PHC acerca da seleção 

desses elementos culturais em suas formas mais desenvolvidas, bem como a importância da 

conversão desses elementos em saberes escolares, que, por sua vez, devem ser apropriados 

pelos alunos como conhecimentos que possibilitem-nos não apenas perceber a realidade em sua 

forma superficial, mas em toda sua totalidade dialética, o que só é possível por meio da ciência. 

Dessa forma, Saviani defende que, em relação à educação escolar, a PHC se propõe à tarefa de:  

“a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo 

produzido historicamente reconhecendo as condições de sua produção e 

compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de 

transformação.  

b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável 

pelos alunos no espaço e tempo escolares. 

c) Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber 

objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como 

as tendências de sua transformação.” (SAVIANI, 2013, p. 8-9)  
 

 A PHC, portanto, defende o trabalho escolar com os conteúdos clássicos46, uma vez que 

estes são entendidos como conhecimento humano que, apesar de ter sido produzido num 

determinado momento histórico, transcende sua época e resiste ao tempo justamente pelo poder 

de síntese em captar questões nucleares no que diz respeito à identidade do homem. Nesse 

sentido, os clássicos trazem consigo forte potencial humanizador que deve ser abordado na 

escola como instrumento de apreensão da realidade social em que se inserem os alunos.  

 
45 Segundo Duarte (2008, p. 24), “[...] o processo de apropriação surge, antes de tudo, na relação entre o homem e 

a natureza. O ser humano, pela sua atividade, transformadora, apropria-se da natureza incorporando-a à prática 

social. Ao mesmo tempo, ocorre também o processo de objetivação: o ser humano produz uma realidade objetiva 

que passa a ser portadora de características humanas, pois adquire características socioculturais, acumulando a 

atividade de gerações de seres humanos. Isso gera a necessidade de outra forma do processo de apropriação da 

natureza, mas como apropriação dos produtos culturais da atividade humana, isto é, apropriação das objetivações 

do gênero humano (entendidas aqui como os produtos da atividade objetivadora).” 
46 Cf. nota 27.  
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É justamente aqui que a PHC sofre a acusação de ser uma pedagogia voltada a trabalhar 

conteúdos “ultrapassados”, os quais não dialogam com as “necessidades presentes” da 

sociedade. Segundo essa visão, advinda muitas vezes dos adeptos da escola nova47 ou correntes 

escolanovistas, a PHC seria uma pedagogia conteudista de cunho tradicional, na qual os 

assuntos se perdem na abstração, distanciando-se da realidade dos alunos. Por essa razão, poder-

se-ia concluir a PHC como uma teoria pedagógica atrasada se comparada com outras teorias, 

hegemônicas, na atualidade, haja vista sua defesa de um ensino que lida com a “transmissão de 

conhecimentos”.  

No entanto, essa acusação não leva em consideração o caráter dialético dessa 

transmissão de conhecimentos e, por isso, é problemática. Essas críticas consideram apenas o 

caráter abstrato da transmissão, como se o aluno não respondesse de alguma forma àquele novo 

saber com o qual tem contato a partir da explanação do professor. Por outro lado, para a PHC, 

o trabalho com a transmissão dos conhecimentos em suas formas mais desenvolvidas, por meio 

dos conteúdos escolares, possibilita ao aluno o desenvolvimento da capacidade de abstração da 

realidade e, por conseguinte, o aumento do poder de síntese e apropriação da realidade. Como 

explica o professor Newton Duarte:  

O ensino dos conteúdos escolares em nada se assemelha, portanto, a um deslocamento 

mecânico de conhecimentos dos livros ou da mente do professor para a mente do 

aluno, como se esta fosse um recipiente com espaços vazios a serem preenchidos por 

conteúdos inertes. O ensino é transmissão de conhecimento, mas tal transmissão está 

longe de ser uma transferência mecânica, um mero deslocamento de uma posição (o 

livro, a mente do professor) para outra (a mente do aluno). O ensino é o encontro de 

várias formas de atividade humana: a atividade de conhecimento do mundo sintetizada 

nos conteúdos escolares, a atividade de organização das condições necessárias ao 

trabalho educativo, a atividade de ensino pelo professor e a atividade de estudo pelos 

alunos. (DUARTE, 2016, p. 59) 

 Dessa forma, os conteúdos escolares são enxergados, na concepção da PHC, como 

instrumentos que estabelecem a mediação entre a vida cotidiana e as esferas não cotidianas dos 

alunos. Com efeito, diferentemente das pedagogias do aprender a aprender – como a Pedagogia 

das Competências –, a PHC não modela a educação escolar às demandas imediatas do dia a dia; 

ao contrário, fundamenta-se no ensino de conteúdos clássicos, tendo como foco a socialização 

dos conhecimentos filosófico, científico e artístico mais desenvolvidos no processo histórico. 

Tal concepção de ensino pauta-se no pressuposto de que tais conhecimentos sistematizados 

 
47 Saviani (2018) trata da discussão entre as teorias da escola tradicional e da escola nova em seu livro Escola e 

Democracia.  
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apresentam um maior poder de síntese da realidade, possibilitando, portanto, a apropriação 

desta pelos alunos. (DUARTE, 2016)  

 Nesse sentido, a PHC, ao apoia-se no materialismo histórico, entende a realidade como 

uma totalidade ainda confusa e caótica, que só pode ser conhecida em sua forma concreta por 

meio de abstrações. Por esse motivo, o saber sistematizado deve nortear a educação escolar, 

haja vista sua capacidade analítica perante o real. É, pois, a partir da apropriação dos conteúdos 

escolares, mesmo em suas formas mais abstratas, que os alunos poderão desenvolver seus 

potenciais de análise e síntese do mundo em que se inserem. Como explica Saviani (2013, p. 

124):  

Isso se expressa também no processo do conhecimento, através da importância do 

momento analítico, quando se chega à síntese pela diferenciação. O próprio conceito 

de síntese implica a unidade das diferenças. O conceito de concreto, conforme Marx, 

é a unidade da diversidade. É isso que torna necessário o momento da abstração. Não 

chego à síntese senão pela mediação da análise. Na síncrese está tudo mais ou menos 

caótico, mais ou menos confuso. Não se tem clareza dos elementos que constitui a 

totalidade. Na síntese eu tenho a visão do todo com a consciência e a clareza das partes 

que o constituem. Penso, em suma, que as disciplinas correspondem ao momento 

analítico em que necessito identificar os deferentes elementos.  É o momento em que 

diferencio a matemática da biologia, da sociologia, da história, da geografia. No 

entanto, eles nunca se dissociam. Numa visão sincrética, isso tudo parece caótico, 

parece que tudo está em tudo. Mas na visão sintética percebe-se com clareza como a 

matemática se relaciona com a sociologia, com a história, com a geografia e vice e 

versa.  

 Sob essa perspectiva, as aulas de Língua Portuguesa funcionam como um momento 

analítico acerca da totalidade da língua/linguagem, de maneira que, nesse processo, o 

conhecimento gramatical assume papel importante no desenvolvimento da capacidade de 

abstração de elementos estruturantes de uma determinada língua, possibilitando ao aluno 

conhecê-la a partir de uma ótica que foge à cotidianidade. A gramática, portanto, apesar de ser 

vista na escola como um conteúdo sem vida (justamente, por ser abstrato), ressuscita48 a cada a 

análise linguística de um enunciado em razão da concretização das estruturas fonológicas, 

morfológicas e sintáticas, antes apenas abstratas.  

 Não se pode falar, então, de conhecer a gramática apenas a partir de suas aplicações 

concretas nos enunciados – ou nos “textos”, como aborda a Linguística Textual –, uma vez que 

o próprio saber gramatical constitui-se de um conjunto de abstrações, o qual, só depois de ser 

apropriado, pode ser utilizado por um indivíduo na análise do enunciado. Em analogia ao 

pensamento de Saviani (2018) – que já alertava que sem o domínio do conhecido, não se pode 

 
48 Valóchinov (2018) já admitia tal possibilidade em relação aos signos mortos (das línguas antigas), os quais, 

segundo o filósofo, apresentam os últimos sinais de vida a cada vez que são lembrados por filólogo ou o historiador.  
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chegar ao desconhecido – afirma-se que o estudo aprofundado da gramática tradicional e de 

suas categorias – por exemplo, a fonologia, a morfologia e a sintaxe – precede qualquer análise 

de uma determinada forma gramatical em uma situação de uso, uma vez que sem conseguir 

perceber a estruturação abstrata que motiva uma significação específica, esta não pode ser 

explicada de forma racional, e sim intuitiva.  

Vejam bem que, se a pesquisa é a incursão no desconhecido, e por isso ela não pode 

estar atrelada a esquemas rigidamente lógicos e preconcebidos também é verdade que: 

primeiro, o desconhecido só se define por confronto com o conhecido, isto é, se não 

se domina o já conhecido, não é possível detectar o ainda não conhecido, a fim de 

incorporá-lo, mediante a pesquisa, ao domínio do já conhecido. Aí parece-me que esta 

é uma das grandes fraquezas dos métodos novo. Sem o domínio do conhecido, não é 

possível incursionar o desconhecido. (SAVIANI, 2018, p. 38)  

 Além disso, o conhecimento gramatical só pode ser apreendido a partir de um alto nível 

de abstração, o que demonstra que seu estudo deve assumir um papel fundamental no 

desenvolvimento analítico dos estudantes. Gramsci (1982) também percebia a importância do 

estudo da gramática como forma de apropriação da cultura e disciplina intelectual sobre os 

processos de abstração da realidade. Para o italiano, o estudo filológico das línguas, inclusive 

das línguas mortas, poderia despertar a atenção dos estudantes acerca de elementos observáveis 

os quais não se mostram espontaneamente. 

O Latim não é estudado para aprender o Latim; o Latim, há muito tempo, graças a 

uma tradição cultural-escolástica da qual se poderia pesquisar a origem e o 

desenvolvimento, é estudado como elemento de um programa escolar ideal, elemento 

que resume e satisfaz toda uma série de exigências pedagógicas e psicológicas; ele é 

estudado a fim de que as crianças se habituem a estudar de determina maneira, a 

analisar um corpo histórico que pode ser analisado como um cadáver que 

continuamente volta à vida, a fim de habituá-las a raciocinar, a abstrair 

esquematicamente (mesmo que seja capazes de voltar da abstração à vida real 

imediata), a fim de ver em cada fato ou dado o que há nele de geral e de particular, o 

conceito e o indivíduo. E, do ponto de vista educativo, o que não significará a 

constante comparação entre o Latim e a língua que se fala? A distinção e a 

identificação das palavras e dos conceitos, toda a lógica formal, com a contradição 

dos opostos e a análise dos distintos, com o movimento histórico do conjunto 

linguístico, que se modifica no tempo, que tem um devenir e que não é tão somente 

estaticidade. Nos oito anos de ginásio-liceu estuda-se toda a língua historicamente 

real, após tê-la visto fotografada num instante abstrato, sob a forma de gramática. 

(GRAMSCI, 1982, p. 134-135)  

 Consoante os pressupostos da PHC, o estudo da gramática tradicional, descolada do 

enunciado, não deve ser apontado como um problema pedagógico, e sim como uma necessidade 

de instrumentalização do aluno perante as múltiplas possibilidades de se compreender a língua 

em sua estrutura de forma abstrata. Nesse sentido, o enunciado, como um todo, não deixa de 

ser visto como um elemento de análise em sala de aula, mas passa a ser entendido como um 

objeto que, para ser estudado, pressupõe saberes outros, os quais possibilitarão aos alunos 

apreenderem-no em toda sua totalidade. O enunciado, portanto, tal como a gramática, não é o 
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fim em si mesmo, mas uma instância da realidade que necessita de mediações e abstrações, que, 

por sua vez, devem ser ensinadas sistematicamente na aula de Língua Portuguesa. Com isso, os 

saberes gramaticais, seja em sua forma descritiva ou normativa, devem ocupar lugar importante 

nas aulas de linguagem justamente por se mostrarem um conhecimento necessário à análise 

crítica e racional de um determinado enunciado.  

Portanto, conforme a PHC, a gramática é instrumento mediador na busca pela 

apropriação do objeto linguístico estudado. Logo, o domínio das abstrações gramaticais é 

fundamental para qualquer análise crítica da língua, inclusive à crítica da própria gramática. 

Por exemplo, muito se debate, na atualidade, acerca das implicações sociais da gramática 

normativa49  (além de se discutir seu ensino); no entanto, a crítica à gramática normativa 

pressupõe, necessariamente, o conhecimento desta, como lembra Saviani (2018, p. 45), ao 

afirmar que “dominar o que os dominantes dominam é condição para a libertação”.  Nesse viés, 

a PHC ainda tem muito a oferecer aos debates sobre gramática e seu ensino, superando não só 

a noção puramente mecanicista, proposta pelos métodos tradicionais, como também sua 

semanticização nas configurações textuais, proposta pelas tendências hegemônicas da 

atualidade.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Esse debate se mostra bastante complexo e exige, primeiramente, uma análise crítica da representação da 

gramática normativa na sociedade e na escola, incluindo-a na discussão entre saber popular e saber erudito, sob 

um olhar materialista histórico. Tal olhar considera o debate acerca da objetividade dos conhecimentos humanos 

sem cair na armadilha de considerar, de forma antecipada, os saberes eruditos como antipopulares, entendo, por 

exemplo, que, quando a massa se apropria desses saberes, até então elitizados, estes passam a serem populares. 

Portanto, como ratifica Saviani (2018), essa discussão tem de envolver a problemática do conhecimento como 

propriedade privada no capitalismo para que então não se possa confundi-los como um objeto natural a 

determinada classe. 
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4 GRAMÁTICA À MARGEM NA BNCC: ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO  

 

Neste capítulo, foi analisado o tratamento dado por um livro didático voltado ao sexto 

ano do nível fundamental, anos finais, aos conhecimentos gramaticais referentes à morfologia: 

tempos e modos verbais. Esse assunto é abordado na Unidade 5 da obra, que tem, que traz 

outros conteúdos em sua extensão. O livro escolhido como objeto de análise crítica foi o 

“Português: conexão e uso”, das autoras Dileta Demanto e Laiz de Carvalho, no formato do 

Manual do Professor, o que permitiu o aprofundamento das discussões neste trabalho, uma vez 

que se possibilitou a verificação detalhada das orientações didáticas que surgem no corpo do 

livro como sugestões para a/o docente levar à sala de aula.  

Além disso, a escolha do livro levou em consideração o alinhamento da obra com a 

BNCC, além de ser um material aprovado pela Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático (PNLD). Ademais, esse é o livro utilizado pela Escola Municipal Rotary, instituição 

com o maior 50  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), junto à Escola 

Municipal Professor Francisco Morais Filho, entre as aulas escolas municipais de Mossoró-RN. 

Tal fato ajudará na argumentação, já exposta neste trabalho, acerca do alinhamento das políticas 

de accountability – a partir da aplicação de testes censitários de avaliação da educação brasileira 

– e a proposta didática da nova BNCC.  

Diante da apresentação do corpus da pesquisa, bem como dos objetivos de análise, fica 

claro que este trabalho se utilizou do estudo bibliográfico – desde as obras fundamentais para a 

síntese de pensamentos explicitados neste trabalho até o próprio objeto de análise, o livro 

didático. Além disso, a pesquisa documental foi necessária, uma vez que documentos oficiais 

como a BNCC foram investigados a fim de se chegar a determinadas conclusões sobre o ensino 

de gramática e, consequentemente, de Língua Portuguesa no Brasil. 

 

4.1 A CONCEPÇÃO DE GRAMÁTICA NA BNCC: UM ABANDONO VELADO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), lançada de forma completa em 2018, 

trata-se de um documento de caráter normativo que preconiza os elementos de aprendizagem 

essenciais ao Ensino Básico brasileiro. Tal documento se organiza de tal forma a privilegiar o 

desenvolvimento das competências básicas a serem desenvolvidas nos alunos desde a Educação 

 
50 Dados obtidos em: qedu.org.br/cidade/1096-mossoro/ideb/ideb-por-escolas 
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Infantil até o Ensino Médio. Além disso, a BNCC se compromete com a superação da 

“fragmentação” das políticas educacionais em todo o país, contribuindo, pois, para uma 

uniformização de elementos, tidos como essenciais, a serem ensinados no decorrer da 

progressão escolar em todo o país. 

Dessa forma, tal documento possui forças políticas de forte influência no cenário 

educacional brasileiro, de modo que sua implementação tem como consequência um 

realinhamento do que é ensino em sala de aula, do que é cobrado em provas e, até mesmo, que 

provas existirão no país para avaliar os envolvidos com a educação brasileira. Isso fica exposto 

em um dos trechos da apresentação da base, em que o então ministro da educação Rossieli 

Soares da Silva (2018, p. 5) escreve:  

A BNCC por si só não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na Educação 

Básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início porque, além dos 

currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a produção 

de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os exames nacionais que serão 

revistos à luz do texto homologado da Base. 

 Fica clara, portanto, o impacto causado pela homologação da base a qual afeta não 

apenas as políticas educacionais do chão da sala de aula em seu cotidiano (núcleo central de 

qualquer processo de aprendizagem), mas cria uma atmosfera educacional propícia a um novo 

entendimento dos processos educativos brasileiros, num conjunto que envolve um determinado 

itinerário formativo para os professores, matrizes de avaliações específicas e – principalmente 

– uma fixação de certa abordagem teórica esperada para os ciclos da educação básica e superior. 

Nesse sentido, sem ilusões, deve-se compreender que todo posicionamento acerca de uma teoria 

é um posicionamento político que assume uma determinada concepção de mundo. Na escola, 

então, como o ensino possui caráter sistemático que perdura anos de formação, a concepção de 

mundo adotada influencia diretamente – e com caráter de cientificidade – a visão das/dos 

alunas/os sobre o mundo em que se inserem.  

 Nesse contexto, e diante dos objetivos desse trabalho, faz-se necessário pensar como a 

disciplina de Língua Portuguesa é sistematizada – se é que isso acontece – na BNCC e, 

principalmente, qual o lugar ocupado pela gramática nessa sistematização – se é que há esse 

lugar. É importante salientar que, devido aos limites aqui impostos, essa pesquisa se limitará à 

análise do campo da Língua Portuguesa na etapa do Fundamental – anos finais, período em que, 

segundo a própria BNCC, amplia-se a complexidade dos assuntos, os quais passam a ser 

aprofundados de maneira ainda mais sistematizada pelos professores, prezando por uma maior 

autonomia das/dos estudantes frente aos conhecimentos trabalhados.  
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 De início, importa salientar que a BNCC, no Ensino Fundamental, divide-se em quatro 

grandes áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas. A disciplina de Língua Portuguesa compõe o campo de Linguagens, juntamente às 

disciplinas de Artes, Educação Física, constituindo, portanto, um eixo de trabalho com as mais 

diversas linguagens, seja corporal, audiovisual ou artística, a fim de que, como defende o 

próprio documento da base, os/as estudantes possam ter a “compreensão dos modos de se 

expressar e de participar do mundo”. 51 

 Por essa razão, a BNCC apresenta um rol de competências que devem ser 

desenvolvidas, durante o Ensino Fundamental, no campo de Linguagens. No entanto, interessa 

lembrar que tais competências não se referem de forma específica à disciplina de Língua 

Portuguesa, mas sim ao campo de Linguagens como um todo, o qual é composto por outros 

conhecimentos como já foi salientado recentemente neste texto. Portanto, o que de fato se faz 

relevante neste momento é a compreensão acerca de como a base trata a disciplina de Língua 

Portuguesa, assim como a análise das competências esperadas a partir do trabalho com esse 

componente.  

 Em momento anterior deste trabalho, quando analisada a perspectiva do ensino 

contemporâneo da Língua Portuguesa na escola, evidenciou-se, com citações da própria BNCC, 

a “centralidade no texto” como fator norteador acerca do que deve ser ensinado em sala de aula. 

Ademais, nada há de novo nessa proposta se se conhece as orientações dadas pelos documentos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os famigerados PCNs, lançados no fim dos anos 90 no 

Brasil. Àquela altura, já se defendia uma mudança no ensino de Língua Portuguesa em relação 

a um tradicionalismo hegemônico, segundo a visão dos próprios PCNs, até aquele momento. 

Nesse sentido, o documento (BRASIL, 1998, p. 25) afirmava que:  

A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados historicamente 

segundo as demandas sociais de cada momento. Atualmente exigem-se níveis de 

leitura e de escrita diferentes e muito superiores aos que satisfizeram as demandas 

sociais até bem pouco tempo atrás — e tudo indica que essa exigência tende a ser 

crescente. Para a escola, como espaço institucional de acesso ao conhecimento, a 

necessidade de atender a essa demanda, implica uma revisão substantiva das práticas 

de ensino que tratam a língua como algo sem vida e os textos como conjunto de regras 

a serem aprendidas, bem como a constituição de práticas que possibilitem ao aluno 

aprender linguagem a partir da diversidade de textos que circulam socialmente. (grifos 

nossos) 

 Abria-se espaço para a tal “revisão substantiva das práticas de ensino de língua”, que 

iria ganhar força com um tempo a partir de uma reorganização das pesquisas científicas – 

 
51 BNCC, p. 64.  
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centralizadas em concepções enviesadas de texto, língua e discurso –; das grandes avaliações 

nacionais – como ENEM e SAEB –; e, mais recentemente, da homologação da BNCC. Na 

verdade, como tem sido demonstrado, o texto da BNCC só efetiva essa revisão substantiva do 

ensino de Português ao reafirmar a necessidade do trabalho com o texto e com o discurso, numa 

visão que, como já foi debatido aqui no capítulo anterior, secundariza a gramática e a estrutura 

linguística que compõe os mais variados discursos e que se mostra de fundamental importância 

para o conhecimento, por parte do aluno, acerca da realidade da língua.  

O ensino da Língua Portuguesa tem sido marcado por uma seqüenciação de 

conteúdos que se poderia chamar de aditiva: ensina-se a juntar sílabas (ou letras) para 

formar palavras, a juntar palavras para formar frases e a juntar frases para formar 

textos. Essa abordagem aditiva levou a escola a trabalhar com “textos” que só servem 

para ensinar a ler. “Textos” que não existem fora da escola e, como os escritos das 

cartilhas, em geral, nem sequer podem ser considerados textos, pois não passam de 

simples agregados de frases. Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a 

interpretar textos, não é possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, 

nem a sílaba, nem a palavra, nem a frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver 

com a competência discursiva , que é questão central. Dentro desse marco, a unidade 

básica de ensino só pode ser o texto, mas isso não significa que não se enfoquem 

palavras ou frases nas situações didáticas específicas que o exijam. (BRASIL, 1998, 

p. 30) 

  

Dessa forma, expõe-se que tal “centralidade no texto”, na verdade, trata-se de uma visão 

de ensino de língua que secundariza o trato com a gramática estrutural e seus objetos de estudo, 

como a frase, a sílaba, a letra e a palavra, que passam a ser em “situações didáticas específicas”. 

No mais, a crítica ao ensino sequenciado faz-se justa diante de uma mecanização muitas vezes 

presente no currículo da educação básica; no entanto, o que propõem os PCNs e, mais 

recentemente, a BNCC, é um trabalho com a construção textual (a textualidade, como chama a 

linguística de texto) que se apresente de forma imediata ao leitor. Inclusive, essa visão de ensino 

pressupõe uma visão acerca da leitura e da produção de textos.  

No excerto acima, fica claro que o desenvolvimento da prática de leitura e de produção 

de textos exige o contato com a comunicação real, ou seja, com a comunicação discursiva que 

ocorre na sociedade, o que, de fato, é necessário; entretanto, esse contato ocorre, com bastante 

frequência e de modo mais concreto, fora da escola. Portanto, pode-se questionar: qual o papel 

dessa instituição frente à necessidade de uma leitura e produção textual que transcenda a 

cotidianidade, já comum aos estudantes?  

Se a resposta é a sistematicidade desses textos e dos conhecimentos acerca da construção 

dos sentidos a partir da “textualidade”, deve-se investigar como se daria, em sala de aula, essa 

sistematicidade e analisar quais seriam os tais conhecimentos a serem trabalhados pelos 
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professores nas escolas brasileiras. Observando a posição da BNCC quanto ao ensino de 

Linguagens, facilmente se percebe a presença constante da palavra “prática”. Tal vocábulo 

assume protagonismo num texto que, em diversos momentos, mostra uma preocupação em 

formar estudantes para saberem lidar com as “práticas de linguagem contemporâneas” 52 , 

demonstrando habilidade e competência para utilizá-las. A sistematicidade do ensino escolar, 

portanto, é ditada, principalmente, pelas demandas discursivas do mundo atual, de modo que, 

em vez de a escola apropriar-se criticamente do mundo, este se apropria da escola, que, por sua 

vez, se adequa às necessidades sociais sem mesmo questioná-las.  

Diante dessa necessidade prática, a metalinguagem que não dialoga de forma imediata 

com o entendimento cognitivo do texto com o qual se trabalha em sala passa a ser tratada como 

uma abstração desnecessária, uma vez que, segundo a vertente pedagógica assumida pela 

BNCC – a Pedagogia das Competências – a escola deve visar à funcionalidade dos conteúdos, 

priorizando, pois, um pragmatismo quanto ao seu conhecimento. Nesse cenário, o ensino da 

metalinguagem confunde-se com a observação superficial do entendimento prático de um 

indivíduo em um processo de compreensão textual, ou seja, resume-se à reflexão sobre os 

próprios processos cognitivos de leitura e escrita textual, como explicita a BNCC (2018, p. 67):  

Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares 

anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística – sobre a língua, sobre a 

literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da língua – não devem nesse nível 

de ensino ser tomados como um fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em 

práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso 

da língua/linguagens (em leitura e em produção) em práticas situadas de linguagem.  

 Note-se que qualquer trabalho com a metalinguagem que foge à analise pragmática do 

texto é tratado pela base com tom negativo. Por exemplo, no excerto acima há um alerta quanto 

ao ensino dos conteúdos de língua e de norma padrão, os quais, segundo o documento, não 

devem ser estudados como “fim em si mesmo”. Essa expressão resume bem como é visto o 

trabalho com conhecimentos abstratos (que não demonstram relação imediata com a realidade). 

Para a base, eles não denotam utilidade e apresentam-se como conteúdos vazios, uma vez que 

não se mostram por si só cognoscíveis na aparência do fenômeno linguístico.  

 Um campo muito criticado – e que tem seu ensino reformulado com as novas diretrizes 

curriculares vigentes – é o da sintaxe, que, segundo as críticas, não deve ser ensinada de maneira 

fragmentada, isto é, desmembrada do texto que compõe. Realmente, faz-se necessário, ao 

explicar qualquer teoria sintática, lembrar aos alunos que aquela oração analisada possui, 

 
52 BRASIL (2018, p. 68) 
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justamente por ser um elemento linguístico, potencial de constituir diversos discursos 

concretos. No entanto, a explicação da própria natureza de uma oração apresenta um nível de 

abstração que transcende a cognição de um texto real.  

 Não se pode, por exemplo, explicar em toda sua complexidade o conceito de um 

complemento verbal (como um objeto direto) sem apresentar a categoria de predicação verbal. 

Neste momento, portanto, o texto em si, como unidade discursiva, não se faz necessário, uma 

vez que o elemento central da aula passa a ser o verbo e suas transitividades, o que obriga o(a) 

professor(a) a afastar-se do trabalho com a pragmática do todo discursivo para explicitar 

elementos estruturais constituintes da língua, que, por sua vez, possibilitam a formação de 

textos possíveis de serem compreendidos.  

 A apreensão desse conceito de objeto direto, por parte dos alunos, os enriquecerá, uma 

vez que eles terão, por exemplo, a percepção aguçada para distinguir entre um complemento 

verbal e um circunstancial, levando-os, consequentemente, ao uso esperado do sinal de crase 

em frases como: lavou a mão e lavou à mão. Além das normas de escrita, esse domínio sintático 

instrumentaliza os indivíduos a compreenderem o potencial de organização da língua em suas 

ilimitadas formas de enunciado.  Nesse sentido, o estudo de conhecimentos abstratos não se 

distancia dos textos concretos, antes se aproximam destes, já que, ao fornecer ricas ferramentas 

analíticas aos estudantes, estes passam a enxergar o enunciado real de maneira mais ampla e 

aprofundada. Comentando sobre isso, Duarte (2016, p. 69) lembra o pensamento do soviético 

Vigotski para afirmar que:  

Os conceitos científicos teriam, segundo Vigotski, quando comparados aos conceitos 

espontâneos, a força dada por sua alta capacidade de síntese, de sistematização e de 

generalização. A fraqueza dos conceitos científicos estaria, porém, em seu caráter 

abstrato. Já os conceitos espontâneos teriam a força de sua proximidade imediata ao 

objeto, dando-lhe mais concretude, mas teriam a fraqueza de sua limitação, sua falta 

de sistematicidade e sua incapacidade de ir além das aparências. Sem os conceitos 

espontâneos, a criança e o adolescente não seriam capazes de adquirir os conceitos 

científicos, mas sem estes seu pensamento se tornaria prisioneiro da imediatez da vida 

cotidiana.  

 Uma análise correta desse pensamento vigotskiano, trazido pelo professor Newton 

Duarte, pode ser sintetizado da seguinte forma: os conhecimentos espontâneos (aqueles que 

possuem uma proximidade imediata com a realidade) são importantes, mas como ponto de 

partida para outros saberes ainda mais complexos: o saber científico, filosófico e artístico. 

Limitar-se, então, ao estudo da aparência do objeto de estudo é não oferecer aos alunos a 

oportunidade de apropriar-se desse conhecimento que foi produzido historicamente e que será 

necessário para a apreensão da realidade histórica em que se insere o aluno concreto.  
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Esse conceito de “aluno concreto”, utilizado e explicado pelo professor Saviani (2013), 

mostra-se extremamente necessário, uma vez que a distinção entre o aluno concreto e o aluno 

empírico auxilia o(a) professor(a) em sua tarefa de transmissão dos conhecimentos clássicos 

em sala de aula. Isso porque os interesses do aluno empírico nem sempre coincidem com os 

interesses do aluno empírico, como explana Saviani (2013, p. 121-122): 

Portanto, o que é do interesse desse aluno concreto diz respeito às condições em que 

se encontra e que ele não escolheu. Assim, também as gerações atuais não escolhem 

os meios e as relações de produção que herdam da geração anterior, e a sua 

criatividade não é absoluta, mas faz-se presente. A sua criatividade vai expressar-se 

na forma como ela assimila essas relações e as transforma. Então, os educandos, 

enquanto concretos, também sintetizam relações sociais que eles não escolheram. Isso 

anula a ideia de que o aluno pode fazer tudo pela sua própria escolha. Essa ideia não 

corresponde à realidade humana. Daí a grande importância de distinguir, na 

compreensão dos interesses dos alunos, entre o aluno empírico e o aluno concreto, 

firmando-se o princípio de que o atendimento aos interesses dos alunos deve 

corresponder sempre aos interesses do aluno concreto. O aluno empírico pode querer 

determinadas coisas, pode ser interesses que não necessariamente correspondem aos 

seus interesses, enquanto aluno concreto. É nesse âmbito que se situa o problema do 

conhecimento sistematizado, que é produzido historicamente e, de certa forma, integra 

o conjunto dos meios de produção. Esse conhecimento sistematizado pode não ser do 

interesse do aluno empírico, ou seja, em termos imediatos, pode não ter interesse no 

domínio desse conhecimento, mas, a meu ver, ele corresponde diretamente aos 

interesses do aluno concreto, pois, enquanto síntese das relações sociais, ele está 

situado numa sociedade que põe a exigência do domínio desse tipo de conhecimento.  

 Entende-se, pois, que o conhecimento sistematizado historicamente não se limita ao 

atendimento imediato das demandas dos indivíduos, mas, por outro lado, oferecem recursos 

para a apreensão da realidade – que se mostra muito mais complexa que a cotidianidade – a fim 

de, por meio do poder de criatividade, transformá-la para melhor. O domínio dos saberes 

clássicos é, portanto, o pressuposto da liberdade no processo de aprendizado. Negar a 

transmissão desses conhecimentos é limitar os educandos a uma esfera de uma 

pseudocriticidade.   

 No que diz respeito ao estudo gramatical, esse conhecimento sistematizado passa pelas 

noções gramaticais desenvolvidas desde a filosofia grega clássica até a contemporaneidade, de 

modo que esses saberes são fundamentais para se apreender a realidade da língua, além de 

potencializarem a criatividade dos educandos, como afirmou o professor Saviani, tanto na 

produção textual, quanto nas atividades de leitura, uma vez que qualquer análise linguística 

verdadeiramente crítica transcende elementos da pragmática discursiva, justamente por 

mobilizar conhecimentos que possibilitem uma síntese do enunciado – e aqui o saber gramatical 

faz-se indispensável. 

 Como este trabalho tem como foco a investigação acerca dos tratamentos dados pela 

BNCC ao estudo gramatical, é necessário compreender como se estrutura esse documento no 
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que tange ao ensino de Língua Portuguesa, para que, assim, se possa situar a gramática nesse 

todo. Primeiramente, é importante ressaltar que a base traz uma divisão muito importante entre 

aquilo que ela chama de “eixos de integração”, que são, na verdade, agrupamento de áreas 

específicas do estudo que trazem consigo um conjunto de habilidades e competências que 

devem ser desenvolvidas ao longo do processo de ensino escolar. Em Língua Portuguesa, há 

quatro eixos: Eixo da Leitura; Eixo da Produção de Textos; Eixo da Oralidade; e o Eixo da 

Análise Linguística/Semiótica.  

 Devido à natureza deste trabalho – e sem negar o caráter de interdependência entre essas 

áreas –, focou-se no Eixo da Análise Linguística/Semiótica, justamente por ser nele que se 

encontram conceitos ligados de forma mais direta e explícita a noções gramaticais. No entanto, 

é fundamental explicitar que, segundo a própria base, esse eixo da Análise 

Linguística/Semiótica se “desenvolve transversalmente”53 em relação aos demais, tratando-se, 

em suma, do ensino de estratégias meta(cognitivas) para a reflexão consciente acerca da 

materialidade dos textos.  

O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e estratégias 

(meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os processos de leitura e 

de produção de textos (orais, escritos e multissemióticos), das materialidades dos 

textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de 

composição dos textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e 

multissemióticos) e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos 

adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que diz 

respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem 

respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, 

influenciadas pela organização típica (forma de composição) do gênero em questão. 

No caso de textos orais, essa análise envolverá também os elementos próprios da fala 

– como ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística 

adotada, estilização etc. –, assim como os elementos paralinguísticos e cinésicos – 

postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange ao estilo, serão levadas em 

conta as escolhas de léxico e de variedade linguística ou estilização e alguns 

mecanismos sintáticos e morfológicos, de acordo com a situação de produção, a forma 

e o estilo de gênero. (BRASIL, 2018, P. 80, grifos nossos) 

 Chama atenção, neste ponto, a falta de protagonismo dos elementos gramaticais na 

reflexão acerca da organização verbal discursiva.  De início, a própria nomenclatura mostra-se 

ambígua ao juntar em um só segmento a análise linguística – nome um tanto vazio – e a análise 

semiótica. Por fim, conceitos da Linguística de Texto (coesão, coerência e progressão temática) 

fundem-se a “alguns mecanismos gramaticais” como instrumentos a serem mobilizados para a 

compreensão do estilo utilizado em algumas situações de produção textual. Nota-se, aqui, que 

conhecimentos clássicos gramaticais se misturam genericamente a outros saberes como 

ferramentas homogêneas para se refletir sobre aquilo que a BNCC chama de “materialidade 

 
53 BRASIL, 2018, p. 80.  
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textual”, que, na verdade, trata-se da superficialidade da construção estrutural-pragmática dos 

sentidos.  

 Ainda segundo a própria BNCC (2018, p. 82), “a separação dessas práticas (de uso e de 

análise) se dá apenas para fins de organização curricular, já que em muitos casos (o que é 

comum e desejável), essas práticas se interpenetram e se retroalimentam [...]”. Tal constatação 

permite inferir que a concepção de língua trazida pela base considera teoria e prática como 

entidades fragmentadas da realidade, que podem (ou não) se unir nos mais variados processos 

de comunicação e reflexão de uso da língua. Essa concepção permite a visão de que gramática 

e uso são, do mesmo modo, elementos distintos postos em concomitância a cada enunciado, 

pensamento que abre caminhos para a crença da abstração gramatical como uma inutilidade se 

não demonstrada sua função na prática discursiva. 

 É com esse pensar que se constrói o quadro das diretrizes curriculares do Eixo da 

Análise Linguística/Semiótica, o qual traz uma enumeração de saberes fundamentais para se 

refletir metacognitivamente sobre as atividades comunicativas em que se inserirem os 

estudantes. De acordo com o pensamento da BNCC, esses conhecimentos ganham consistência 

teórica significativa quando não se limitam a serem ensinados como fins em si mesmos, sendo, 

então, devidamente entrelaçados a saberes de outros eixos e a práticas concretas da língua.   
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Figura 1- Análise linguística segundo a BNCC 

 

(BRASIL, 2018) 

 

 Ao analisar o quadro acima, nota-se que conhecimentos gramaticais são considerados 

pela BNCC; no entanto, para este documento, a análise puramente gramatical não encontra 

respaldo se não é associada, necessariamente, a alguma situação concreto de uso. Isso implica 

o fato de que, toda essa análise morfossintática será de alguma forma conectada a uma situação 
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linguística concreta. De início, não há problema nessa relação, a gramática só se efetiva, 

dialeticamente, na prática cotidiana na língua, contudo o que se mostra problemático nessa 

visão pedagógica, que tem como foco a funcionalidade, é o errôneo entendimento de que a 

investigação do uso imediato levará ao entendimento gramatical abstrato – o que não ocorre.  

 Por essa razão, a BNCC ainda organiza cinco esferas discursivas as quais balizam, de 

alguma forma, os campos de circulação dos textos que serão trabalhados em sala de aula. No 

Ensino Fundamental, anos finais, são eles: campo artístico-literário; campo das práticas de 

estudo e pesquisa; campo jornalístico-midiático; e campo de atuação na vida pública. A seleção 

de tais campos de atuação demonstra a predileção de algumas esferas da vida cotidiana vigentes 

na sociabilidade atual, cujos gêneros discursivos são, inclusive, estão muito presentes no dia a 

dia dos alunos, direta ou indiretamente, como justifica o documento:  

A escolha por esses campos, de um conjunto maior, deu-se por se entender que eles 

contemplam dimensões formativas importantes de uso da linguagem na escola e fora 

dela e criam condições para uma formação para a atuação em atividades do dia a dia, 

no espaço familiar e escolar, uma formação que contempla a produção do 

conhecimento e a pesquisa; o exercício da cidadania, que envolve, por exemplo, a 

condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles, de poder propor pautas 

de discussão e soluções de problemas, como forma de vislumbrar formas de atuação 

na vida pública; uma formação estética, vinculada à experiência de leitura e escrita do 

texto literário e à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos. 

(BRASIL, 2018, p. 84) 

 Chama, pois, atenção a associação desses campos com o aprimoramento das atividades 

práticas que serão vividas pelos alunos no “exercício de sua cidadania”. Ratificando a sua 

preocupação com a aplicabilidade, no dia a dia, do conteúdo ministrado em sala, a BNCC 

seleciona, por predileção, campos discursivos hegemônicos na cotidianidade dos indivíduos, 

facilitando, então, a identificação de cada tópico trabalhado nos fenômenos sociais hodiernos. 

Como comprovação desse pensamento, a tabela que evidencia as competências específicas de 

Língua Portuguesa a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental traz, em seus dez tópicos, 

uma tendência de funcionalidade imediata com esses fenômenos cotidianos, como mostra o 

quadro abaixo:  
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Figura 2 - Competências Língua Portuguesa 

 

(BRASIL, 2018) 
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 Nas competências elencadas, a palavra gramática não aparece. Também não é feito 

menção aos campos de estudo gramaticais: fonologia, morfologia, sintaxe, entre outros. Pode-

se deduzir, portanto, que as categorias gramaticais serão mencionadas, em sala de aula, apenas 

para dar suporte à compreensão das variações linguísticas – que possuem uma atenção especial 

– e dos registros adequados de cada gênero, além de auxiliar na atividade metalinguística acerca 

da própria cognição dos sentidos do enunciado.  

 Essa perspectiva adotada pela BNCC acerca dos conhecimentos gramaticais parte de 

uma determinada concepção de gramática que, inclusive, influencia diretamente o ensino e o 

aprendizado desse campo nas escolas. Como prova disso, a próxima seção traz uma análise 

crítica acerca do tratamento de conteúdos gramaticais a partir de um livro didático, cujo 

direcionamento pedagógico é dado pelas diretrizes da base. É digna de atenção, nesse caso, a 

estrutura do capítulo estudado, bem como o tratamento dado por ele à explicação da categoria 

gramatical abordada, uma vez que esses pontos principais para a crítica almejada neste trabalho.  

 

4.2 TEMPOS E MODOS VERBAIS: UM TRATAMENTO POBRE PARA UM 

ASSUNTO RICO 

 

 O livro escolhido para análise neste trabalho é o “Português: conexão e usos”, voltado 

ao 6º ano do Ensino Fundamental e escrito por Dileta Delmanto e Laiz de Carvalho. Tal obra 

constitui a lista de materiais didáticos utilizados pela Escola Municipal Rotary, em Mossoró-

RN, que, por sua vez, recebe bastantes honras por apresentar um excelente resultado no IDEB, 

sendo, portanto, referência na cidade e modelo de gestão pública escolar a ser seguido. Esse 

fato foi o propulsor para a escolha do material didático aqui estudado, uma vez que – mesmo 

não sendo foco a análise dos critérios do IDEB – sabe-se que as provas que mensuram esse 

resultado têm como base a pedagogia das competências.  

 Isso pode ser percebido no tratamento dado pelo livro – em sua versão para as(os) 

professoras(es) – às orientações iniciais, que apresentam métodos didáticos que devem nortear 

uma “boa aula” dos conteúdos abordados pela obra. Isso pode ser percebido ao se analisar o 

foco dado, nessas orientações, ao desenvolvimento das competências dos alunos, com ênfase à 

leitura e produção de textos.  

O mundo que nos rodeia exige conhecimento e compreensão cada vez mais amplos 

dos usos que se fazem das diferentes linguagens, de seu funcionamento e de suas 
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características nas diversas práticas sociais. No cotidiano, no trabalho, nas relações 

pessoais, na política, na escola, no ambiente digital, nas mais diferentes esferas, é 

necessário conhecer práticas que permitam o acesso a novas informações, aos saberes 

acumulados e à cultura de modo geral. (Delmanto e Carvalho, 2018, p. V)  

Tal passagem acima descrita demonstra, além de uma posição pedagógica assumida 

pelas autoras, a concepção de mundo que estará presente em toda a extensão das unidades e 

conteúdos que compõem o livro didático. Essa concepção parte de uma fragmentação de 

práticas em determinadas esferas da convivência humana que, por sua vez, exigirão dos alunos 

determinadas habilidades linguísticas que precisam ser trabalhadas para que, assim, a inserção 

dos indivíduos nesses espaços ocorra de maneira esperada. Esse pensamento fica mais explícito 

quando, na continuação do texto das orientações, as autoras escrevem:  

O domínio da escrita e da leitura de textos que circulam em todos os campos da 

atuação humana amplia a participação do indivíduo no mundo letrado e favorece sua 

inclusão em uma sociedade em que é preciso conhecer os objetos da cultura escrita, 

oral e digital, ser capaz de realizar leituras autônomas, apreciativas e/ou críticas, ser 

receptivo a textos de diferentes gêneros, produzir textos que atinjam os objetivos 

pretendidos e promovam a interação social. Além disso, as práticas que envolvem o 

ambiente digital passaram a exigir habilidades específicas na utilização das 

tecnologias de forma consistente e significativa, o que provocou alterações no modo 

de aprender, produzir e compartilhar conhecimento em diferentes contextos. 

(Delmanto e Carvalho, 2018, p. V) 

 Uma palavra que chama atenção nessa passagem é: “participação”. Ela chama atenção 

justamente pelo fato de que a Pedagogia das Competências tem como objetivo o 

desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos para que eles possam, enfim, 

participar desse mundo que aí está. A palavra “participação” traz uma conotação de inclusão, 

de adaptação, de inserção. No entanto, a participação que se dá por mera adaptação perde em 

senso crítico justamente porque perde em liberdade. Percebe-se, a partir dessas passagens, que 

as próprias “leituras autônomas, apreciativas e/ou críticas”, que são defendidas nesse excerto, 

moldam-se aos limites de autonomia, apreciação e críticas que permite esse mundo atual do 

qual os estudantes participarão.  

 Quanto ao trabalho com a Análise Linguística e Semiótica, defende-se que:  

Nesta coleção, a análise linguística e semiótica dos textos está, de um lado, integrada 

às seções de leitura, na exploração e exame de seus recursos expressivos e efeitos de 

sentido; e, de outro lado, nas atividades de produção e revisão, em que o aluno é 

incentivado a mobilizar os conhecimentos discursivos, gramaticais e linguísticos já 

adquiridos, com a finalidade de produzir sentidos em um contexto determinado. 

(Delmanto e Carvalho, 2018, p. XXI) 

 Impera, aqui, a língua em sua forma estritamente “recursiva”, ou seja, atrelada à 

formação de sentidos. Não se pode, obviamente, negar o efeito responsivo 54  como uma 

 
54 Bakhtin (2017) 
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categoria da realidade linguística. No entanto, o que se pode inferir desses posicionamentos 

didático-pedagógicos do livro é a redução do estudo e da prática real da língua à recursividade 

e à semântica da interpretação do enunciado concreto, sendo que tal enunciado concreto é, na 

verdade, uma totalidade não passível de conhecimento sem a devida abstração de suas 

estruturas.  

 Para demonstrar mais claramente o que se pretende defender neste trabalho, foi 

selecionada a Unidade 5, a qual trabalha a categoria “verbo”, para se observar qual o tratamento 

dado pelo livro didático a esse conteúdo tão importante no estudo de qualquer língua. Na 

verdade, espera-se que, ao se trabalhar o conteúdo de verbos no 6º ano do Ensino Fundamental, 

seja apresentada às/aos estudantes uma base acerca do funcionamento dessa classe de palavras 

nas construções dos enunciados. Para isso, é fundamental apresentar, primeiramente, seu 

conceito, bem como suas construções possíveis e suas implicações semânticas em determinados 

enunciados concretos. Para isso, poder-se-ia partir de um texto lido e debatido antes para, então, 

poder passar ao estudo dos desdobramentos morfossintáticos e semânticos dos verbos de forma 

abstrata. Com isso, espera-se que, ao se deparar com os verbos identificados pelos alunos no 

texto lido inicialmente, eles tenham uma outra visão – visão de totalidade – acerca da 

importância e complexidade na escolha e no uso daquelas formas verbais utilizadas.  

 O livro didático divide-se em oito unidades, cujas seções têm como proposta o trabalho 

com a leitura, com a produção escrita e oral de textos, bem como a análise linguística. Esta 

possui uma seção na qual o foco está na reflexão sobre a língua. Essa seção – que, inclusive, 

tem como nome “Reflexão sobre a língua” – objetiva debater categorias gramaticais com os 

alunos de forma contextualizada, como afirma as orientações das autoras aos professores no 

início da obra.  

 Para começo de análise, portanto, é necessário verificar como o assunto verbo é 

abordado logo no início da seção “Refletindo sobre a língua”. Há uma tirinha em que os verbos 

são apagados, de maneira que é solicitado, então, aos alunos que eles identifiquem quais as 

formas verbais que poderiam ser utilizadas nesses espaços cujas palavras foram ocultadas. 

Essas palavras seriam, na verdade, perífrases verbais ou verbos, mas que dificilmente poderiam 

ser inferidos apenas pelo contexto – mesmo levando em consideração o necessário 

conhecimento de mundo dos/das estudantes sobre o personagem Garfield. Anteriormente, o 

livro ainda traz algumas questões que indagam as/os estudantes sobre uma análise das imagens 

que constituem a tirinha. Nota-se, contudo, que não há uma ligação direta entre o assunto 

abordado e as perguntas feitas. 
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Figura 3 - Abordagem didática da categoria verbos 

 

(Delmanto e Carvalho, 2018, p. 164) 
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Por um momento, os alunos podem até mesmo esquecer que o assunto a ser abordado é 

o verbo, uma vez que não há articulação didática entre as perguntas realizadas. O que se infere, 

pois, é que, mesmo numa seção voltada ao trabalho com uma categoria gramatical, a 

centralidade de análise não se encontra na gramática, e sim no todo significativo da leitura do 

texto em questão. Os verbos aqui são, em vez de o objeto central de estudo, uma parte que 

constitui esse todo significativo, limitando, portanto, o pensamento analítico-crítico dos alunos 

em torno dessa categoria complexa. 

  Primeiramente, ao se abordar qualquer categoria gramatical, necessita-se uma 

base bem construída acerca das divisões dos campos de estudos da gramática. Os verbos, como 

defende Ataliba de Castilho (2014, p. 392), ao defender que “o reconhecimento do estatuto 

categorial do verbo toma em conta os sistemas de que é feita uma língua. Haverá, portanto, 

definições (i) gramaticais; (ii) semânticas; e (iii) discursivas dessa classe, de que não se excluem 

as definições mistas.” Entretanto, sem situar as/os alunas/os nesse debate da divisão desses 

campos, no exercício seguinte, o livro traz questões sobre a sintaxe do verbo, que perguntam 

sobre os argumentos subordinados ao verbo “ter”, contido na tirinha de Garfield.  

 

(Delmanto e Carvalho, 2018, p. 165) 

 Tal fato também lembra a centralidade no texto, uma vez que a atividade de 

identificação dos complementos verbais se relaciona à construção frasal, de maneira não 

aprofundada. Ao perceber que verbos são complementados por outros sintagmas o aluno 

amplifica seu conhecimento acerca da montagem prática das orações e dos períodos; no entanto, 

sem a devida explicação desse processo de predicação (como situá-lo no campo da sintaxe), a/o 

estudante apenas compreenderá que o verbo é complementado por uma outra expressão, sem 

entender, porém, o mínimo necessário sobre esse processo de predicação, além de não assimilá-

lo numa sistemática inerente à natureza do funcionamento da língua.   
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 Por exemplo, nesse caso, num momento de leitura ou de produção textual, o aluno 

poderá ter consciência sobre o processo de complementação superficial dos verbos em um texto. 

Todavia, esse aluno não compreenderá as nuances desse fenômeno em seus aspectos não apenas 

sintático, mas semânticos e discursivos.  

 Por exemplo, o verbo “fazer” e “roubar” aparentemente são sempre complementados. 

Mas, ao se analisar uma frase numa hipotética campanha eleitoral de um político que levanta a 

bandeira do “rouba, mas faz”, o aluno não compreenderá quais as implicações dessa “omissão” 

dos complementos potenciais para esses dois verbos nessa situação discursiva. Nesse caso, é 

necessário, primeiramente, perceber o teor desses dois verbos na esfera política brasileira. Uma 

análise histórica aponto o “roubar” como um ato genérico do qual não precisa de um 

complemento específico, justamente por se mostrar uma prática tida como ordinária nos 

espaços públicos. Já o “fazer”, nesse âmbito, assume o caráter de concretizar algumas obras 

perceptíveis pela população. A gramática aqui, como em qualquer outro enunciado concreto, 

encontra sua explicação a partir da historicidade do enunciado. No entanto, não se pode 

transformar a análise gramática em uma análise textual. Nesse caso, é imprescindível ao estudo 

da predicação verbal a abstração sobre ocorrências regulares na Língua Portuguesa a fim de 

ampliar a capacidade analítica dos alunos na compreensão e construção textual. Por isso, falar 

sobre sintaxe, gramaticalização, transitividade mostra-se importante, por ser o momento 

adequado ao trabalho com essas abstrações que não podem deixar de ser explicitadas.  

 Além disso, o livro, de forma resumida, ainda traz como conceito de verbo: “[...] 

palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza.” Esse conceito não 

abarca a complexidade verbal nem mesmo para o 6º ano. Ora, a palavra “chuva” também indica 

um fenômeno da natureza, nem por isso se classifica como um verbo. A conceituação de 

qualquer objeto não se trata de um ato simples. Segundo Kosik (1976, p. 14), “o conceito da 

coisa é compreensão da coisa, e compreender a coisa significa conhecer-lhe a estrutura”. Nesse 

sentido, pode-se pensar que o conceito não se dá, mas é construído. Por exemplo, a palavra 

“chuva”, mesmo se tratando de um fenômeno da natureza, não pode ser classificada como verbo 

por razões, entre outras, morfológicas. A palavra “chuva” não pode ser conjugada nem possui 

desinências de modo, de tempo, de número ou de pessoa. No campo sintático, a palavra chuva 

não é denotada como predicador, não possuindo complementação. Nota-se, então, que o 

conceito não se dá pronto, na verdade, ele é construído junto ao aluno na análise abstrata das 

estruturas da totalidade da língua.  



78 

 

 Essa ausência de visão da totalidade da categoria “verbos” impede também uma análise 

mais complexa acerca dos tempos verbais. A atribuição do tempo verbal deriva, também, da 

construção morfológica dessas palavras. Por exemplo: o vocábulo “estou” apresenta a 

desinência do presente do modo indicativo; no entanto, como aponta Ataliba de Castilho (2014, 

p. 432), “não utilizamos as formas temporais unicamente para fixar cronologias dos estados de 

coisa, situando-nos num tempo real, mensurável pelo relógio, [...] e, sim, igualmente, para nos 

deslocarmos livremente pela linha do tempo, de acordo com nossas necessidades expressivas 

[...]”.  

 Na contramão, o livro aponta de maneira estática os tempos presente, passado e futuro 

indicando que:  

O tempo se relaciona ao momento expresso pela ação verbal, esse momento pode ser 

representado pelo:  

Passado: tempo anterior à situação de fala.  

Presente: tempo simultâneo à situação de fala.  

Futuro: tempo posterior à situação de fala.  

(Delmanto e Carvalho, 2018, p. 167) 

Pode-se pensar, com isso, que para o 6º não se pode tratar do conteúdo de verbos com 

tal complexidade sugerida por este trabalho. No entanto, como já foi mencionado aqui, conceito 

não se dá, se constrói. Não se pode fugir da realidade do conteúdo em nome da sua 

simplificação. Isso seria, na verdade, não uma simplificação, mas uma falsificação. O conceito 

trata-se da apropriação da coisa em si, do objeto estudado. Obviamente que, para uma turma de 

6º ano, determinados aspectos da realidade ainda não se mostram acessíveis, mas é, justamente, 

com a ampliação da capacidade de abstração que permitirá aos alunos se apropriarem da 

realidade estuda.  

A predicação, por exemplo, não pode ser passada em toda a sua complexidade a uma 

turma de 6º ano, uma vez que a apropriação dessa categoria exige tempo de estudos e análises. 

No entanto, se não se compreende o fato de que esse estudo deve ter, ao menos, um início já 

nessa etapa do ensino fundamental (de acordo com o caso estudado), nega-se o fato de que é 

necessária à apropriação da realidade a fundamentação de conceitos e o desenvolvimento da 

capacidade de abstração desde a infância e adolescência.  

A unidade estudada ainda aborda os modos verbais, sem abordar, no entanto, o que 

representaria a conceituação adequada desses aspectos que envolvem noções morfossintáticas 

e semânticas. Por exemplo, ao trabalhar o modo subjuntivo, as autoras partem de um texto que 

possui como título “E se... o mundo falasse a mesma língua”. A partir dele, são feitas perguntas 
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como “De acordo com o título e o subtítulo do texto, qual seria o resultado em relação ao uso 

da língua se a ação expressa pela forma verbal falasse realmente acontecesse?”55 ou “Como 

você acha que seria o mundo se todos falassem a mesma língua?”56. Essas perguntas aparentam 

ter como objetivo o debate sobre a hipótese levantada – uma língua única –, contudo não 

auxiliam na compreensão da complexidade do subjuntivo.  

Para compreender esse fato, cite-se o conceito de modo subjuntivo trazido pelo livro 

(2018, p. 169): “O modo subjuntivo expressa fatos considerados duvidosos, incertos ou 

possíveis, mas não necessariamente verdadeiros.” Essa conceituação seria limitada para 

explicar sentidos trazidos por Chico Buarque em uma de suas músicas:  

Agora eu era o herói 

E o meu cavalo só falava inglês 

A noiva do cowboy 

Era você além das outras três 

 

Eu enfrentava os batalhões 

Os alemães e seus canhões 

Guardava o meu bodoque 

E ensaiava um rock para as matinês 

(Chico Buarque, 1999) 

Na canção, os verbos “era” e “enfrentava” apresentam-se morfologicamente 

estruturados no pretérito imperfeito do indicativo. No entanto, ao se analisar semanticamente, 

tais vocábulos indicam, no contexto em que se inserem, uma hipótese imaginada pelo eu lírico 

representado na música. Nesse caso, ao apresentar o conceito de modo verbal, como se traz no 

livro, o professor deveria, ao menos apresentar problematizações necessárias à compreensão do 

todo linguístico. Para isso, é necessária, além da análise morfossintática e semântica, a 

historicidade presente no uso dessa palavra, que explica, por exemplo, o que representa o 

imaginário para a criança e como a linguagem mantém relação com esse potencial de 

imaginação e de hipótese no universo em que o eu lírico sonha como uma criança com a 

realidade “incerta”.  

A análise linguística, portanto, não segue a direção do abstrato para o concreto nem, 

meramente, do concreto para o abstrato. Na verdade, deve-se partir do concreto para o abstrato 

para, então, se compreender o que de fato representa aquele determinado uso linguístico. O 

grande problema que se mostra na educação brasileira, em termos de ensino de Língua 

Portuguesa na atualidade, é o falso pensamento de que a gramática só se mostra na semântica 

 
55 Delmanto e Carvalho, 2018, p. 169. 
56 Delmanto e Carvalho, 2018, p. 169. 
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textual, desprezando, pois, toda a complexidade abstrata da própria gramática. Esta nada mais 

é que análise concreta do movimento da língua, no qual estrutura e funcionamento não se 

dicotomizam.  

 Por fim, o que deve ser levado em consideração, ao se trabalhar com as categorias 

gramaticais em sala de aula, não é, de fato, noções gramatiqueiras escolhidas a dedo entre tantas 

possíveis. Na verdade, a prática social dos usos linguísticos ditará qual o ponto de partida para 

o tratamento das categorias da gramática em sala. Nesse contexto, a gramática normativa, tão 

criticada de maneira abstrata, é um campo de estudos interessante, já que, de maneira crítica, 

os alunos podem perceber as determinações sociais que sustentam a língua como um 

instrumento de dominação entre classes e entre gêneros, por exemplo.  

Como afirma o professor Dermeval Saviani, o conhecimento trabalhado em sala de aula 

tem como ponto de partida e de chegada a prática social e todas as suas determinações que só 

podem ser conhecidas por meio dos processos de mediação – análise abstrata –, uma vez que 

ela não se mostra de forma imediata. No entanto, a abstração não é um fim, e sim um meio para 

que permite a apreensão da realidade. Em termos de língua, e de seu ensino, pode-se afirmar 

que a separação entre o discurso, a semântica, a sintaxe, a morfologia e a fonologia pode, e até 

deve, existir na didática de sala de aula no fito de facilitar a apreensão dessas categorias por 

parte dos estudantes, mas essa separação não existe na totalidade de um enunciado, fato que 

deve ficar claro aos alunos em sua análise final de uma determinada prática comunicativa. 

Como conclusão, entende-se que: sem mediação por abstrações não se compreende a gramática 

como categoria estruturante do enunciado concreto e sem gramática não se pode compreender 

esse enunciado concreto em sua totalidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Na atualidade dos estudos linguísticos, o chamado Círculo de Bakhtin e as análise de 

seus escritos ocupam lugar central, sendo, portanto, centro de debates acadêmicos que terminam 

por influenciar a concepção de língua e linguagem e, consequentemente, o ensino deste 

conteúdo, na disciplina de Língua Portuguesa, no Ensino Básico. No entanto, o que se pode ver, 

nas últimas décadas – a partir da divulgação de documentos norteadores da educação brasileira, 

como PCNs e BNCC –, é que há uma compreensão hegemônica acerca do pensamento 

bakhtiniano que exclui a dialética como método central da análise do enunciado como forma 

de totalidade, conduzindo, pois, muitos professores a um entendimento equivocado ou 

deturpado das visões de autores como Volóchinov.  

 Primeiramente, chama atenção o fato de que o livro do Círculo mais mencionado pelos 

documentos norteadores da educação brasileira é o “Gêneros do discurso”, de Mikhail Bakhtin. 

Nesta obra, o soviético traz uma discussão sobre a compreensão dos gêneros do discurso como 

categoria fundamental para análise do enunciado. Por sua vez, levando em consideração a 

produção dos autores que compunham esse grupo de intelectuais soviéticos, a categoria de 

gêneros discursivos não ocupa a centralidade da análise do enunciado. Como demonstrado neste 

trabalho, Valentin Volóchinov, em seus escritos, trabalho como ponto fundamental a 

comunicação concreta para, então, a partir dela se chegar à compreensão da realidade linguística 

em seu real acontecimento.  

Nesse sentido, os tipos estáveis de discurso são apenas parte da constituição da língua 

em sua plena atividade. Ainda se pode apontar o fato de que os gêneros são, na análise 

linguística, uma das categorias mais acessíveis em termos de concreticidade. Facilmente, por 

exemplo, um estudante reconhece os formatos de uma carta ou de uma mensagem enviada por 

um aplicativo de comunicação instantânea; no entanto, não se pode dizer o mesmo em relação 

ao estudo da sintaxe e de outras categorias gramaticais que exigem um grau maior de abstração 

para a apreensão esperada por parte dos alunos.  

Com a ascensão da Pedagogia das Competências, desde o lançamento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), ainda na década de 90, até a consolidação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), já em 2018, aprofundou-se uma concepção de língua e linguagem 

que tem como base o trabalho com o texto, compreendendo-o como o objeto de análise da 

linguística e do ensino de Língua Portuguesa no Ensino Básico – para não citar o Ensino 
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Superior. Essa compreensão da realidade comunicativa ganhou forças com a hegemonia da 

Linguística Textual nas faculdades de Letras e nas pesquisas do campo linguístico.  

O próprio pensamento bakhtiniano, diante dessa hegemonia da Linguística Textual, 

passou por adaptações, de modo que suas categorias de análise foram repensadas à luz da 

concepção de texto, a qual, inclusive, destoa da noção de totalidade e dialética presente como 

método de análise fundamental para o pensamento dos autores soviéticos como Valóchinov. 

Como consequência, os próprios documentos educacionais, que referenciam obras do Círculo 

como pilar da teoria pedagógica que defendem, o fazem se apropriando de um pensamento torto 

dos autores soviéticos, limitando, por conseguinte, a rica compreensão de língua e linguagem.  

Fora da concepção dialética da língua, o conceito de concreticidade secundariza a 

categoria gramática ao pensá-la apenas sob o prisma da cognição, tornando-a um objeto 

analisado, necessariamente, à luz da semântica. Essa conclusão se confirma na análise da 

estrutura da BNCC, bem como na disposição do livro didático estudado neste trabalho. Ao ler 

a base, nota-se claramente qual a atenção que os conteúdos gramaticais terão em sala de aula: 

base para a leitura e produção textos, sem necessariamente pensar a importância do 

conhecimento abstrato oferecido pela gramática para se compreender o todo discursivo.  

Por essa razão, ao analisar a forma como o livro didático estudado aborda o conteúdo 

de verbos, percebe-se que muitas nuances gramaticais são deixadas de lado em nome de um 

ensinamento da semântica verbal, a qual termina por ser trabalhada de maneira enviesada, uma 

vez que, em nome da compreensão da função gramatical na construção de sentidos, se esquece 

da necessidade de se estudar como acontece a construção gramatical em razão da formação 

desses sentidos. Com efeito, esta pesquisa fez questão de apontar os motivos pelos quais esse 

“enviesamento” do ensino gramatical ocorre.  

Na verdade, o ensino de gramática na atualidade não possui a devida importância por 

não pertencer à esfera da imediaticidade. Num mundo em que o que importante é o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para se adaptar as demandas 

sociais já existentes (como o próprio mercado de trabalho), os conteúdos gramaticais em sua 

totalidade abstrata não fazem muito sentido, justamente por não se mostrarem necessários às 

leituras e às produções de discursos na cotidianidade dos alunos, fato este que se mostra 

preocupante, já que um mundo preso apenas às aparências e necessidades imediatas (sejam elas 

linguísticas ou não) é um mundo alienado de si próprio. 
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