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1. Aspectos Iniciais

No capítulo introdutório dos Parâmetros Curriculares Nacionais, denominado
“Caracterização da área da língua portuguesa”, encontramos os pressupostos básicos para o
ensino da língua materna, o qual deve nortear todos os ciclos do Ensino Fundamental e Médio.
Dessa introdução, pode-se resumir que é necessário – e urgente – à escola propiciar ao aluno a
construção de capacidades: a) de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, b) de
assumir a palavra e, como cidadão, c) de produzir textos (orais e escritos) eficazes nas mais
variadas situações. Assim, torna-se fundamental nas aulas de língua materna: trabalhar a
diversidade de textos, na perspectiva de gêneros textuais; considerar a diversidade de dialetos,
dadas as várias modalidades de uso da língua em diversos contextos; possibilitar a prática de
reflexão sobre a língua, pela associação das atividades metalinguísticas e epilinguísticas.

A busca pelo atendimento a esses quesitos implica um planejamento que articule as
práticas de compreensão, produção textual e análise linguística, e essas práticas não só permitem
como requerem a inserção de aspectos semânticos e pragmáticos no decorrer das aulas.

Segundo Oliveira (2010: 37), a formação do professor de língua portuguesa deve adotar
uma perspectiva semântico-pragmática, haja vista tal perspectiva poder levar o professor a
analisar os elementos gramaticais tanto no que concerne aos sentidos que eles permitem produzir,
como nos usos que são dados a eles, em situações contextuais. Acrescentaríamos que também a
atuação dos professores deve ser norteada pelo mesmo paradigma.

O período que compreende a educação básica, especialmente a última etapa dela, ou
seja, o Ensino Médio, conforme Lei 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDBN, é o período em que os jovens alunos sedimentarão bases teóricas que implicarão,
diretamente, sua formação para fora da escola, constituindo todas as etapas da vida.

Considerando o estágio atual da pesquisa em Linguística, em que se mesclam as
consequências dos avanços apresentados pelas teorias e as dificuldades ainda visíveis tanto na
formação do profissional, quanto na seleção dos conteúdos a serem abordados e na escolha por
uma opção metodológica, aliada, efetivamente, a prática, optamos por questionar qual tem sido e
qual poderá ser o espaço da Semântica, na interface com a Pragmática, na disciplina Língua
Portuguesa.

O binômio teoria-prática passará, neste artigo, pela observação de dois manuais
didáticos, destinados ao Ensino Médio, através dos quais intencionamos confrontar as orientações
estabelecidas nos parâmetros direcionadores nacionais, com a postura teórica apresentada pelos
autores. Para tanto, correlacionaremos o extraído dos parâmetros e dos postulados teóricos
comuns à significação com a direção assumida pelos autores dos livros didáticos, manifesta ou
não na seção “Manual do Professor”, demonstrada ou não em suas atividades. Justificamos a

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1464



relevância de analisar livros didáticos, pois eles representam a fonte primeira (muitas vezes, a
única) de consulta dos professores e dos alunos.

O corpus é constituído por dois manuais didáticos de Língua Portuguesa, a saber: a)
Português Linguagens de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 2010 e b)
Língua Portuguesa: linguagem e Interação de Carlos Emílio Faraco, Francisco Marto de Moura e
José Hamilton Maruxo Júnior, 2010. As escolhas pautaram-se nas indicações do Programa
Nacional do Livro Didático – PNLD (2011), voltado para o Ensino Médio, e também em uma
declaração fornecida pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba (cf. Anexo), na qual
constam os manuais didáticos mais utilizados pelas escolas em João Pessoa. Por questões de
recorte, escolhemos o primeiro volume de cada coleção.

Entendemos que deve estar na pauta de elaboração dos autores o trabalho com a
significação. Como mesmo sugere Ferrarezi Júnior (2008: 9), é já consenso entre os teóricos da
linguagem o papel fundamental da Semântica na descrição das línguas naturais, uma vez,
resumidamente, uma língua ser uma língua por haver construções que dizem algo, que significam
aos seus falantes. Na interface com a Pragmática, vemos se estabelecer uma relação reflexiva
entre o que as construções significam e os usos que podemos dar a elas. Assim é que devemos
assumir a língua: um complexo material linguístico disponível aos falantes-ouvintes, aos
escritores-leitores, destinado à interação dentro de uma cultura (cf. Oliveira 2010: 37). “As
questões da significação têm, desde sempre, [peso e importância] para a vida de todos os dias”
(Ilari 2004: 11).

2. Aspectos da significação nas orientações pedagógicas nacionais

Os documentos de orientação pedagógica, elaborados pelo Ministério da Educação, têm
como finalidade direcionar e apresentar caminhos a serem seguidos no ensino como um todo.
Configuram-se como ponto de partida para o trabalho docente nas mais variadas disciplinas
escolares, funcionando como norte para as atividades a serem realizadas em sala de aula.

Os documentos direcionadores destinados à disciplina Língua Portuguesa – Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN 1997, - primeiro e segundo ciclos, 1998, - terceiro e quarto ciclos)
como também, mais posteriormente, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCNEM 2000), as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN+ 2002) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM 2006) –,
apresentam propostas de trabalho que valorizam a participação crítica do aluno diante da sua
língua e mostram as variedades e pluralidades de uso inerentes a ela.

Na apresentação da área de Linguagens códigos e suas tecnologias, dos PCNEM, é
assumida a importância de se trabalhar o ensino da língua em uso. Nesses termos, o documento
sugere que

o exame do caráter histórico e contextual de determinada manifestação da
linguagem pode permitir o entendimento das razões do uso, da valoração, da
representatividade, dos interesses sociais colocados em jogo, das escolhas de
atribuição de sentidos, ou seja, a consciência do poder constitutivo da linguagem
(Brasil 2000: 7).

O exposto vai ao encontro do que sugere Franchi (1977[2011]). Para o autor, a
linguagem deve ser trabalhada como uma atividade constitutiva com a qual se torna possível a
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construção de sentidos. É nesses termos que se pode demonstrar o papel da significação no
estabelecimento da reflexão sobre a linguagem.

Portanto, nos PCNEM, orienta-se ao professor que busque no aluno uma atitude
reflexiva sobre a linguagem, para que se construa uma percepção tal como a de um analista de
sua própria língua materna, invertendo-se, assim, as reinantes práticas tradicionais.

Apresenta-se como necessário entender que é redutora a promoção de uma metodologia
de ensino que focaliza apenas questões de classificação de elementos da língua via nomenclatura.
Não podemos prescindir da importância da dimensão do uso que se dá aos elementos da língua e,
mais do que isso, não podemos prescindir à importância dos efeitos de sentido que emergem das
ações de uso da língua.

Nas OCEM, por sua vez, são preconizados como um importante objeto do ensino de LP
os processos de produção de sentido dos textos (cf. Brasil 2006: 36). Observa-se no documento o
interesse de que sejam exploradas, pelos professores em sala de aula,

[...] possibilidades de atribuição de sentidos, considerando-se a inter-relação
entre as dimensões [linguística], textual e [sócio-pragmática] dos diferentes
textos. O objetivo [é] [...] mostrar a necessidade de que o estudo dos usos da
língua e das formas de manifestação da linguagem fundamente-se na reflexão
sobre a relação entre produção, recepção e circulação de sentidos em diferentes
esferas sociais e em diferentes formas de interação (Brasil 2006: 42).

O previsto e o esperado é que o professor tome a língua escrita e oral como objeto de
ensino-aprendizagem, ora envolvendo-a em ações metalinguísticas, se o interesse for, para tanto,
a descrição e reflexão sobre o sistema da língua e os aspectos linguísticos regulares, ora ações
epilinguísticas, se o interesse for, para tanto, a reflexão sobre o uso de um determinando elemento
linguístico dentro do processo de enunciação, no interior da prática onde se manifesta, ou seja,
dentro dos gêneros textuais. Então, a materialidade dos sentidos nos gêneros discursivos, nas
mais variadas dimensões constitutivas, devem ser exploradas nas aulas de Língua Portuguesa.

Em consequência das mudanças que as orientações oficiais vêm preconizando, em
especial a partir da publicação dos PCN em 1997, e, mais à frente, com a publicação das OCEM
em 2006, efetiva-se o papel de documentos que visam guiar a produção dos Livros Didáticos no
Brasil.

Na apresentação do PNLD 2012 destinado ao Ensino Médio, são apresentados quatro
recursos considerados pelos elaboradores do documento como imprescindíveis no que diz
respeito à postura do professor nas séries em que atua. Para nossa reflexão, destacamos o terceiro
recurso, a saber: “propiciar [aos alunos] tanto uma reflexão sistemática quanto a construção
progressiva de conhecimentos, não só sobre a língua portuguesa, mas também sobre linguagens”
(Brasil 2011: 6). Embora genérico, esse recurso chama a atenção sobre a reflexão como parte
inerente à construção do conhecimento linguístico, justamente corroborando o que já vimos
discutindo anteriormente. Encontramos a seguinte citação no PNLD voltado para o Ensino
Médio:

[...] em todas as coleções, há atividades voltadas diretamente para o
desenvolvimento de capacidades implicadas na leitura proficiente, como o
resgate de aspectos relevantes das condições de produção do texto, o
reconhecimento do gênero e/ou do tipo de texto em jogo, a compreensão global,
a localização de informações explícitas, a inferência de informações implícitas, a
articulação entre diferentes partes do texto, a compreensão do sentido de
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vocábulos a partir de sua ocorrência em contextos determinados etc. (Brasil,
2011: 18) [grifos do documento].

Por fim, assumimos a visão de que é imprescindível admitir que, ao tratarmos da
linguagem em uso, devemos também entender os efeitos de sentido que envolvem o uso de um
elemento linguístico. Vale aqui destacar que tal “entendimento” se relaciona sempre com as
ações marcadas no discurso.

Considerando tais documentos como norteadores do Ensino Médio, é imprescindível e
desejável que os livros didáticos – principal instrumento de sala de aula – se voltem para as
questões aqui postas.

Como os autores definiram o espaço para a significação e a reflexão no ensino de língua
materna é o que passaremos a tratar nas seções subsequentes.

3. Aspectos da significação nos livros didáticos

Nesta seção, como já antecipamos, iniciaremos algumas observações acerca de como os
autores de dois manuais didáticos estabelecem o trabalho com aspectos da significação e a
reflexão linguística dos fenômenos da língua. Escolhemos analisar os “Manuais do professor”,
por entendermos que nesse gênero textual os autores estabelecem, além de um primeiro contato
com os professores usuários do livro, quais são suas filiações teóricas, justamente as que
adotaram para a concepção didático-pedagógica do manual como um todo. Os livros “Português
Linguagens” e “Língua Portuguesa: linguagens e interação” configuram-se em coleções didáticas
para o Ensino Médio, logo ambos contêm um volume para cada ano desta etapa escolar.
Escolhemos, neste artigo, o primeiro volume de cada coleção. Iniciaremos nossas análises a partir
do livro “Português Linguagens”, e, em sequência, continuaremos a discussão a partir do segundo
livro escolhido para constituir o corpus deste trabalho.

No manual do professor do livro “Português Linguagens”, de Cereja e Magalhães
(2010), os autores assumem, logo na introdução, que suas propostas, desde edições anteriores,
buscam atender ao solicitado pelos documentos de orientação pedagógica nacionais. Os autores
afirmam amparar suas concepções teóricas sobre ensino de língua em “[...] um suporte linguístico
que tem bases na Semântica, na Linguística Textual, na Pragmática e na Teoria do Discurso”
(Cereja e Magalhães 2010: 4). Os objetivos buscados pelos autores intencionam “avaliar em que
medida elementos verbais (os recursos disponíveis na língua) e os elementos extraverbais (que
estão na situação de produção do discurso) são responsáveis pela construção de sentido dos
enunciados” (Cereja e Magalhães 2010: 4).

Essa decisão teórica parece ser a mesma sugerida por Travaglia (2013). Para o autor,
centrar o ensino de língua portuguesa nos conhecimentos linguísticos, abordando aspectos
teóricos, relativos ao uso, normativos ou reflexivos, é imprescindível nas séries iniciais (o
comentário de Travaglia trata do Ensino Fundamental). Estendendo as palavras do autor também
para o Ensino Médio, “o foco deve ser essencialmente o uso e a reflexão, destacando a
significação” (Travaglia 2013: 59), exatamente como os autores asseveram ter amparado as
decisões tomadas em “Português Linguagens”.

A pretensão é dar ênfase na produção de atividades que tratem da significação, ou seja,
que tratem da produção e percepção dos sentidos contextualmente. Pode-se pensar, por exemplo,
na função dos operadores para o direcionamento da argumentação no texto, durante o estudo de
gêneros textuais argumentativos.
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Da seção “Língua: uso e reflexão”, presente no manual do professor do livro “Português
Linguagens”, podemos depreender a seguinte citação:

Com um enfoque diferente da gramática tradicional, que se volta quase
exclusivamente à classificação gramatical (morfológica e sintática), esta obra
não propõe eliminar esse tipo de conteúdo, mas redimensioná-lo no curso de
Língua Portuguesa e incluir uma série de outras atividades com a língua, que
levam à aquisição de noções da maior importância, tais como enunciado, texto e
discurso, intertexto e interdiscurso, intencionalidade linguística, textualidade, o
papel da situação de produção na construção do sentido dos enunciados,
preconceito linguístico, variedades linguísticas, semântica, variações de registro
(graus de formalidade e pessoalidade), etc. (Cereja e Magalhães 2010: 19).

Tomando por base Geraldi (1997: 24-25), podemos dizer que os aspectos, como
disseram ter explorado Cereja e Magalhães (2010) em seu livro, voltam-se para a soma das
atividades metalinguísticas com as epilinguísticas. Atividades epilinguísticas constituem-se de
“operações” que se manifestam nas negociações de sentido. São atividades que congregam
aspectos estruturais da língua, como também aspectos discursivos, tendo como foco a reflexão
sobre a língua que se usa. Essas se diferem das atividades metalinguísticas, visto que são (as
últimas) atividades voltadas ao conhecimento do sistema da língua. Com elas, propõe-se uma
análise da linguagem com relação à construção de conceitos, classificações etc. A pertinência é
definir parâmetros mais ou menos estáveis sobre as regularidades da língua.

Em outras palavras, os autores procuraram abordar a) aspectos prescritivos e descritivos,
quando uma metalinguagem for vista como necessária, cuja normatização vai da linguagem
padrão, mas não exclui, nem nega outras variantes linguísticas, b) aspectos do uso, pela
assimilação de que o material linguístico está disponível na língua, mas que não fazem parte de
um acervo empoeirado, mas sim dinâmico, c) aspectos reflexivos, que adotam e exploram, lato
sensu, fenômenos ligados à semântica e ao discurso.

Atentemos para a seguinte citação retirada da seção “A gramática no texto”:

Os textos podem ser lidos de muitas formas e por diferentes prismas. Pode-se
adentrar um texto por seus aspectos formais, tais como tipo de verso e rimas,
pelo léxico, por sua camada fônica, pela pontuação, pela sintaxe, por
recorrências de diferentes naturezas, pelos paralelismos, pelas imagens, pelos
motivos ou pelo tema, pela situação de produção, etc. Quando nos propomos a
estudar gramática no texto, supõe-se que pretendemos ler o texto pela
perspectiva da língua, isto é, dos recursos linguísticos utilizados pelo autor para
criar sentido naquele texto e naquela situação de produção (Cereja e Magalhães
2010: 21).

A busca pretendida pelos autores é a de assumir um enfoque que trate da dimensão
semântica da língua, que desembocará numa dimensão pragmática. Lidar com as escolhas
linguísticas, dentre um leque de possibilidades, tanto no plano paradigmático como sintagmático,
faz voltarem-se as atenções para como se dá a construção dos sentidos nos textos.

Após a explicitação das concepções teórico-metodológicas que embasam a elaboração
do livro “Português Linguagens”, os autores apresentam seu material do ponto de vista
organizacional, explicando as partes que o estruturam, discriminando os capítulos e as unidades
componentes deste. No caso desta obra, é relevante destacar o capítulo “Língua: uso e reflexão”,
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do qual fazem parte, dentre outras, as seções: a) “Construindo o conceito”, b) “A categoria
gramatical na construção do texto” e c) “Semântica e discurso”.

De acordo com os autores, cada seção mencionada representa um dos pontos que
estruturam o material didático, logo, aparecerão em vários capítulos do livro, como forma de
tratamento específico dado a um tema maior ali abordado, não aparecendo os nomes
explicitamente, por exemplo: no capítulo 3, unidade 2, do volume 1, intitulado “Texto e discurso
– intertexto e interdiscurso”, que se destina ao tópico “Língua: uso e reflexão” (cf. sumário
Cereja e Magalhães 2010: 6), serão abordados os seguintes temas: 1) “Textualidade, coerência e
coesão”; 2) “A coerência e o contexto discursivo”; 3) “Intertextualidade, interdiscursividade e
paródia”; 4) “A intertextualidade na construção do texto” e 5) “Semântica e discurso”. Vale
observar que dos nomes a) “Construindo o conceito”, b) “A categoria gramatical na construção
do texto” e c) “Semântica e discurso”, aparece um correlato de b) e c) explicitamente, não
devendo ser concluído com isso, que a) não fará parte do trabalho.

Relativo à seção “Construindo o conceito”, os autores buscam o reconhecimento e
análise, por parte dos alunos, mediados pela atuação do professor, de inferências que o levarão a
construir os conceitos principais de um dado tema (cf. Cereja e Magalhães 2010: p 26).
Considerando o tema 1) “Textualidade, coerência e coesão”, já mencionado, e assumindo o
pretendido pelos autores na seção “Construindo o conceito”, devemos entender, portanto, que o
desenvolvimento do tema dar-se-á pela apresentação de aspectos da língua, dentro de gêneros
textuais, logo, presumindo a leitura dos alunos, para que estes identifiquem e reflitam acerca de
quais conferem ao gênero a sua coerência e coesão. Assim, pari passu, o aluno constrói o
conceito do que vem a ser “coerência”, por exemplo, não lhe sendo dada uma metalinguagem a
priori.

Relativo à seção “A categoria gramatical na construção do texto”, afirmam os autores:

Nessa seção, é aprofundado o estudo das relações entre a categoria gramatical
estudada e o texto, isto é, busca-se compreender em que medida o emprego de
tal categoria é responsável pela construção do sentido do texto. Assim, amplia-se
sobremaneira a abordagem tanto da leitura quanto do ensino de língua, já que se
une a interpretação textual com a análise de valores semânticos e estilísticos da
categoria gramatical enfocada (Cereja e Magalhães 2010: 27).

Os autores, claramente, propõem-se a trabalhar o texto não como pretexto para enfocar
questões metalinguísticas de gramática normativa, mas sim, dizem trabalhar o texto, visando
desenvolver nos alunos do Ensino Médio capacidades reflexivas de análise das estruturas
linguísticas, para que o aluno perceba um item linguístico num todo significativo, cuja presença
compõe a arquitetura textual, atuando, determinantemente, na construção dos sentidos.

Relativo à seção “Semântica e Discurso”, em certa medida, são repetidos alguns dos
critérios já apontados na seção anterior, merecendo destaque a intenção dos autores em tratar os
conteúdos ampliando questões do campo da Semântica, discursivamente. Nas palavras dos
autores:

[...] trata-se de uma seção que – por meio de atividades que levam à reflexão, à
interpretação de fatos semânticos, ao debate, à pesquisa, à troca de informações,
a pequenas produções de texto que garantam maior clareza e precisão da
informação desejada, etc. – objetiva promover estudos capazes de, por um lado,
desenvolver a competência linguística do aluno e, por outro lado, explicitar-lhe
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os recursos e mecanismos disponíveis na língua para criar sentido, a fim de que
se sirva deles com maior consciência e domínio (Cereja e Magalhães 2010: 27).

O que os autores chamam “discurso”, presente no título da seção, pode ser interpretado
pela associação entre o componente semântico com o componente pragmático. Certamente é
difícil acreditar que o trabalho com os efeitos de sentido de um mecanismo linguístico, no
contexto de situações de comunicação como as expressas pelos textos escolhidos num livro
didático, desassocie também implicações pragmáticas de seu uso. Isolar, por exemplo, o item
“mas”, detalhando-se características formais, tais como a que classe ele pertence, funcionais,
relativas ao papel morfossintático desempenhado por ele, é um primeiro passo, também
importante, da construção da competência linguística de um indivíduo. O próximo passo é,
justamente, tratar de características semânticas desse item, tais como o valor adversativo que ele
imprime, justamente necessário numa oposição. Tal não pode eximir-se de seu uso, que é a
consideração do componente pragmático, ou seja, a orientação argumentativa de oposição
conferida ao discurso pelo uso do conector “mas”.

Passaremos, a seguir, às considerações a respeito do segundo manual do professor,
presente no livro “Língua Portuguesa: linguagens e interação” de Faraco et al. (2010).

Antes de iniciarem a apresentação propriamente dita do livro aos professores de língua
portuguesa, os autores veem como necessário estabelecer um diálogo prévio. É estabelecida uma
discussão sobre a desarticulação que os autores dizem ver no estudo de língua portuguesa quanto
aos estudos da linguagem, especialmente no que tange ao trabalho de produção de textos e
análise linguística desassociado do estudo das obras literárias, culminando, muitas vezes, na
divisão de disciplinas nas escolas de Ensino Médio: um professor de redação, um professor de
língua, leia-se gramática, um professor de literatura. Na visão dos autores, essa desarticulação
pressupõe/transparece uma compreensão do ensino e aprendizagem da língua independente, nos
termos que se constituem disciplinas autônomas, através das quais não é enfocada a articulação
entre a língua e a prática da linguagem. Nas palavras dos autores: “nossa experiência de anos e
anos como professores do Ensino Médio nos indica que não é possível que o livro didático dessa
etapa da escolaridade [...] desarticule a produção de textos dos estudos literários e da análise e
reflexão linguísticas” (Faraco et al. 2010: 3).

Em mais de um momento do manual do professor, Faraco et al. (2010) transparecem ter
como filiações teóricas autores do campo da Linguística Textual, da Análise do Discurso e do
Interacionismo Sociodiscursivo. Através de algumas notas de rodapé ou por ideias expressas, são
mencionados nomes, tais como: Adam, Charaudeau e Maingueneau, Dolz, Noverraz e Bronckart,
apenas para citar alguns. Essas filiações teóricas influenciam diretamente na organização
estrutural assumida no livro: seguem claramente, na exposição de cada capítulo, uma sequência
didática, em que aspectos textuais e discursivos pautam o desenvolvimento dos temas – “[...]
busca-se o desenvolvimento de habilidades de análise linguístico-discursiva” (Faraco et al. 2010:
22).

No que concerne à estruturação dos capítulos, vale ressaltar as seções: a) “As palavras no
contexto”, b) “Gramática textual”, c) “Língua – análise e reflexão” e d) “Prática de linguagem”.

Relativo à seção “As palavras no contexto”, vale retomar as palavras dos autores:

Essa seção objetiva trabalhar habilidades como: escolher sinônimos adequados a
contextos diversos, analisar coerência e coesão textuais, identificar antônimos,
distinguir significados de palavras parônimas e empregá-las corretamente,
identificar significados de prefixos e sufixos, identificar denotação e conotação,
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analisar o efeito estilístico do emprego de determinadas palavras, expressões ou
estruturas, entre outros. [...] Também tem como objetivo ajudar os alunos a
compreender aspectos envolvidos na produção de sentidos, ao deslindar certos
mecanismos linguísticos e discursivos envolvidos na produção do texto lido
(Faraco et al. 2010: 25).

Como vimos, a cada nova seção “As palavras no contexto”, será dado espaço para o
trabalho com fenômenos caros à Semântica Lexical, como sinonímia e antonímia, de modo mais
amplo, questões ligadas ao trabalho com os efeitos de sentido decorrentes do uso de construções
gramaticais, configurando-se como uma abordagem que está na interlocução entre semântica,
sintaxe e morfologia.

Para Ilari e Geraldi (2006), em algumas situações, é necessário tratar da forma,
principalmente quando pretendemos, por exemplo, fazer referência à significação de frases e
expressões linguísticas. Eles afirmam que “tratar de uma expressão ou frase do ponto de vista de
sua forma é analisá-la sintaticamente, [posto que] [...] toda análise semântica [desta natureza]
pressupõe que sejam dadas de antemão informações sintáticas sobre as próprias expressões” (Ilari
e Geraldi 2006: 7). A interlocução se dá, portanto, quando Faraco et al. (2010) sugerem a
identificação de significados a partir de prefixos e sufixos. Claramente, uma forma mais reflexiva
de ensino a respeito do tema requer, aliada a identificação da forma, à identificação do efeito de
sentido que a forma prefixal ou sufixal gera na formação de uma dada palavra. Igualmente, será
explorado o efeito de sentido que uma dada palavra confere a uma expressão imediatamente
maior, numa frase, num período, contextualmente, na proposta de leitura de um texto.

Relativo à seção “Gramática Textual”, os autores intencionam apresentar propostas de
reflexão que focalizem as estruturas discursivas, atuando nos gêneros textuais. O objetivo dessa
seção é levar os alunos a analisarem, numa perspectiva denominada pelos autores de linguístico-
discursiva, os textos de uma dada unidade, assim

[...] a partir de um roteiro de questões problematizadoras, os alunos [são levados
a perceber] como se valer das estruturas lógicas, semânticas e sintáticas da
língua para compreender as estruturas discursivas e os gêneros textuais,
apropriando-se de sua forma e função, a fim de não só se tornarem competentes
leitores de diversos gêneros textuais, como também se mostrarem aptos a
produzir textos com base nesses gêneros, quando necessário (Faraco et al. 2010:
25).

Igualmente, é sugerido por Oliveira (2010) que o professor de língua portuguesa planeje
aulas, visando à inserção de fenômenos semânticos para, dessa forma, enriquecer a sua prática
pedagógica, pois “parte da nossa competência lexical é o conhecimento semântico que temos das
palavras. Esse conhecimento passa pelos significados literais e vai além” (Oliveira 2010: 199-
200). Exatamente nesse ponto centra-se a proposta de trabalho de uma “Gramática Textual”. Os
elementos da língua que forem destacados, valendo-se do uso de uma metalinguagem ou não,
serão discutidos considerando a gramática em várias dimensões: uma dimensão sintática, uma
dimensão semântica e também uma dimensão pragmática.

Relativo à seção “Língua – análise e reflexão”, o problema apontado por Marcuschi
(2004) entra em cena. Segundo o autor, “no fundo, o problema da significação não é resolver se
às palavras corresponde algo no mundo externo e sim o que fazemos do ponto vista semântico
quando usamos as palavras para dizer algo” (Marcuschi 2004: 263). A mesma compreensão é
partilhada pelos autores do livro “Língua Portuguesa: linguagens e interação”. A sistematização
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de temas gramaticais pressupõe a construção de conhecimentos linguísticos, os quais são
embasados pela percepção, por parte dos alunos, mediados pelos professores, de que a palavra –
um verbo, um advérbio, um adjetivo – cumpre, nos usos, papeis não estáticos, mas dinâmicos e
que direcionam as intenções daqueles que os utilizam. Conclusivamente, vale retomar a seguinte
citação:

A sequência dos conteúdos de gramática sistemática procura atender a um
critério semântico: o percurso sugerido ao longo dos volumes da coleção se
orienta em grande parte pela produção de textos. Assim, por exemplo, os tempos
verbais não são apresentados de uma vez, mas estudados paulatinamente, em
função das tipologias e dos gêneros textuais abordados. No estudo das orações
subordinadas e coordenadas, privilegia-se a análise das relações de sentido que
elas estabelecem e a sua função na produção do texto, e não a classificação
sintática (Faraco et al. 2010: 29).

Por fim, relativo à seção “Prática de linguagem”, os autores aproximam sua proposta do
que entendem ser um ensino reflexivo linguistas como Geraldi (1984) e Travaglia (2002). Para
Travaglia, uma consistente abordagem reflexiva, tal como a pretendida por Faraco et al. (2010)
em seu livro didático, deve também se preocupar com “[...] os efeitos de sentido que um recurso
ou diferentes recursos podem produzir em diferentes situações de interação comunicativa”
(Travaglia 2002: 150). O foco são as instruções de sentido que denotam alguns elementos
linguísticos, as quais devem ser percebidas por alunos nas aulas de língua materna. Também
Geraldi (1984), com sua proposta de prática de análise linguística, entende que o professor deve
ensinar a gramática da língua juntamente com os usos que se dá para a língua, englobando tanto a
análise da estrutura como a interação social com propósitos comunicativos (em textos orais ou
escritos).

Estabelecidos esses termos, podemos nos ater ao que apresentam Faraco et al. (2010) na
seção em tela. Os autores dizem explorar, em seu manual didático, atividades de reflexão,
justamente por voltarem-se tais atividades para o uso linguístico. Seu enfoque busca levar os
alunos à análise de textos para que percebam “[...] como as estruturas da língua se manifestam
‘na prática’” (Faraco et al. 2010: 30). Em outras palavras, tais atividades levam “[...] os alunos a
refletir sobre suas próprias práticas de linguagem, aprendendo a adaptá-las à situação de
comunicação em pauta” (Faraco et al. 2010: 30).

Resumidamente, vimos que os autores de ambos os manuais analisados não podem
limitar-se ao tratamento de uma única teoria ou corrente de estudo. Desde tradicionais campos de
estudo da língua, como a gramática normativa de base estruturalista, a aspectos mais recentes,
como o da abordagem funcional, devem fazer parte da concepção de pontos teóricos e elaboração
das atividades. Grosso modo, tal como sugere Travaglia (2013), a tarefa é “(...) usar o que todas
[as teorias e correntes de estudo] nos mostram a respeito do funcionamento linguístico dos
elementos envolvidos no tópico a trabalhar” (Travaglia 2013: 97). Nesse sentido, entendemos o
posicionamento proposto pelos autores dos dois manuais didáticos ora analisados a respeito do
trabalho com as palavras e com o vocabulário da língua. Ambos, pelo que vimos, aproximam
suas propostas ao objetivo apresentado por Travaglia (2013), a saber:

O objetivo geral (...) é fazer que o aluno tenha não um simples conhecimento do
sentido das palavras, mas que ele conheça também todas as possibilidades
significativas de cada palavra, seus matizes de sentido, as semelhanças e
diferenças entre as palavras e expressões e outras relações que as palavras
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podem ter entre si. É preciso que o aluno saiba perceber o uso do léxico nos
textos para compreender sua constituição e formação de seu sentido. Trabalha-se
assim também a questão da adequação vocabular, ou seja, do emprego da
palavra ou expressão que melhor instaura o sentido que se pretende e que seja
adequado à situação específica de interação comunicativa em que se encontra
(Travaglia 2013: 251-252).

A seguir, apresentaremos 04 atividades recortadas dos dois manuais, especificamente, do
volume 1, destinado ao primeiro ano do Ensino Médio. Esperamos com esses recortes demonstrar
a forma encontrada pelos autores para apresentar a efetivação de suas concepções teóricas ligadas
ao campo da significação, tal como discutimos nesta seção.

4. Demonstrando o trabalho com a significação: atividades retiradas do corpus

A capacidade semântica de cada indivíduo está intimamente ligada às propriedades
essenciais das línguas naturais: criatividade, referencialidade, interpretação, compreensão. Grosso
modo, trata-se da construção e reconstrução do conhecimento sobre a língua.

O argumento anterior se relaciona com o apresentado por Ilari (2011). Para o autor,

[...] a semântica não é um palavreado científico que [...] [mobilizamos] apenas
em ocasiões solenes, mas é ao contrário uma prática em que nos envolvemos
toda vez que nos expressamos com a intenção de sermos entendidos, ou quando
observamos o que dizem nossos semelhantes. Ou seja, na prática, fazemos
semântica o tempo todo (Ilari 2011: 13).

O conhecimento semântico traçado por Ilari (2011) está inserido na intuição que o falante
desenvolve por estar imerso numa comunidade linguística. De fato, há propriedades semânticas,
que talvez possam ser assemelhadas às propriedades sintáticas encontradas por Chomsky,
justamente porque o léxico de uma língua não é vazio. Mas as propriedades intuitivas que
fazemos menção são de outra natureza. Elas são construídas a partir da relação do sujeito com a
língua. Mais ainda, quando o sujeito faz uso da língua. É um conhecimento mediado. Aí entra o
professor. Aí também entra o Livro Didático.

Vimos falando da importância da reflexão sobre a língua nos documentos
parametrizadores ao ensino de língua portuguesa. Essa mesma reflexão linguística é percebida
como necessária por vários estudiosos da linguagem. Os autores de livros didáticos, pelo que se
pode perceber a partir dos “Manuais de professor” analisados, também não deixam essa reflexão
de lado.

Um dos requisitos para o desenvolvimento de uma consciência reflexiva por parte do
indivíduo é a percepção do nível semântico atuante na língua. Já dissemos que este nível
semântico, por questões epistemológicas do ensino, não pode ser desarticulado do nível
pragmático, haja vista a compreensão, mesmo podendo ser feita autônoma, ser global.

Assim, o interesse estabelecido pelos autores, tal como depreendemos na seção anterior, é
trabalhar a língua reflexivamente. O livro didático apresenta-se aos professores e alunos como
um material que possibilita o desenvolvimento de um trabalho dirigido ao considerar o texto
como unidade básica significativa. A contextualização de gramática assumida é a que explorará
os elementos linguísticos envolvendo desde atividades epilinguísticas a metalinguísticas. Aventa-
se a intertextualidade na construção de ideias para o desenvolvimento da produção textual.
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Isto posto, vejamos, a partir de recortes de atividades dos dois manuais didáticos
analisados, como os autores entendem e estabelecem o trabalho de um Semântica Linguística1.

Figura 1: Atividade da exploração sexual (Cereja e Magalhães 2010: 136)

É interessante notar como os aspectos da significação estão presentes nesta atividade. Em
primeiro lugar, trata-se de uma proposta de interpretação de um texto de campanha de combate à
exploração sexual infantil, logo, como em toda atividade de leitura, já se propicia ao aluno o
desenvolvimento de uma habilidade leitora, que é a realização de inferências. Nesse caso, vários
elementos entram em cena na interpretação, como o aspecto não verbal – a imagem do ursinho
fazendo menção à infância –, a estrutura visual do gênero – folheto de campanha publicitária – e
o enunciado linguístico. No que diz respeito ao aspecto linguístico, o texto se vale do recurso da
ambiguidade lexical, e isso está presente no questionamento feito ao aluno. Desse modo, estamos
diante de uma atividade que trata indiretamente da significação, com a proposta de interpretação,
como também explora, de forma explícita, um assunto próprio da semântica lexical, que é a
ambiguidade de palavras. De forma reflexiva, não se espera que o aluno identifique o recurso
semântico pelo viés metalinguístico, isto é, não se trata de cobrar a classificação desse tipo de
ambiguidade. Ao contrário e, de forma extensiva, espera-se a reflexão sobre a função de tal

1 Utilizamos o termo na acepção apresentada por Henriques (2011) no prefácio de seu livro: “[...] prefiro usar uma
adjetivação diferente e dizer que este é um livro de SEMÂNTICA LINGUÍSTICA e que não é um livro de semântica
filosófica ou de semântica psicológica, a não ser tangencialmente” (Henriques 2011: 16). Assumimos que é
necessário uma apreciação teórica maior a respeito do que propomos por Semântica Linguística, mas reservaremos
outro momento para tal. Vale ressaltar que a forma como concebemos uma Semântica Linguística no ensino da
Língua Portuguesa não é a mesma proposta por Oswald Ducrot (1987). A nossa propositura estabelece uma relação
de hiperonímia quanto à proposta ducrotiana, sendo a Semântica Argumentativa abarcada pela Semântica
Linguística.
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ambiguidade no texto e o efeito de sentido provocado por tal recurso, especialmente no gênero
textual em questão.

Figura 2: Atividade dos Hipônimos (Faraco et al. 2010: 214)

Ainda explicitando as questões tratadas pela semântica lexical, tem-se aí a apresentação
da relação hiperonímia/hiponímia, a partir da utilização deste recurso como elemento de
retomada coesiva no texto. A partir da relação gato (hipônimo) e animal (hiperônimo), a
atividade propõe que os alunos busquem outras redes de hipônimos em outros textos. Desse
modo, espera-se que a prática docente, a partir da utilização desta atividade do LD, tenha como
objetivo possibilitar que o aluno: a) conheça a relação lexical e compreenda a noção de hierarquia
existente nas categorias (hiperônimo e hipônimo); b) fique motivado a buscar outros exemplos; c)
perceba a função textual, isto é, os hiperônimos são, muitas vezes, usados para evitar a repetição
lexical. Acrescentamos que esta última questão pode provocar outras discussões, tais como a
ordem em que aparecem no texto o hipônimo e o hiperônimo. Por exemplo, em se tratando de
uma notícia, é eficiente usar o hipônimo (gato) e depois seu hiperônimo (animal), pois, sendo um
texto que pretende transmitir a informação de forma direta e objetiva, é necessário apresentar, de
início, o sujeito de que trata a notícia (gato). Nesse caso, o hiperônimo cumpre a retomada, pois o
leitor já sabe de qual animal se trata, evitando-se a repetição lexical. Mas ainda é possível discutir
se essa mesma ordem se faz necessária em outros gêneros textuais, ou se, às vezes, não seria
interessante usar o hiperônimo primeiro e depois o hipônimo, uma vez que esse caminho do
genérico ao específico contribui, por exemplo, para o tom de suspense de uma história. Enfim,
estamos apontando aqui atividades já constantes no LD, que exploram aspectos semânticos, a
partir de gêneros específicos, contribuindo para a reflexão linguística em sala de aula.
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Figura 3: Atividade dos antônimos (Cereja e Magalhães 2010: 145)

Também a antonímia é um fenômeno amplamente trabalhado pela semântica lexical.
Nessa questão, o aluno é levado a perceber que grande e pequeno estabelecem uma relação de
oposição, contextualmente. A relação de antonímia é contextual, pois, dependendo do contexto, é
possível aproximar os sentidos de palavras tradicionalmente antônimas, como também, distanciar
palavras presumivelmente sinônimas. Atua nesse contexto o fato de os adjetivos grande e
pequeno serem vagos. Temos a e consideramos a grande em relação a b, e b é imediatamente
pequeno em relação a a. Justamente por isso, se formos estabelecer o conceito de grande e
pequeno, teremos que apresentar o parâmetro considerado e em que contexto ele é válido. A
noção de que não existem antônimos perfeitos é explorada nessa questão: ao passo que os alunos
são levados a refletir que “um elefante pequeno é um animal grande”. Essa sentença é possível do
ponto de vista lógico, pois, num primeiro momento, estabelecemos o parâmetro dentro do grupo
dos elefantes: um elefante é pequeno ao nascer, por exemplo, se comparado aos demais elefantes
adultos. Em um segundo momento, estabelecemos um parâmetro diferente, considerando os
demais animais, logo, mesmo um elefante pequeno é um animal grande, já que este é um
mamífero de grande porte se comparado a um cachorro, porco e até mesmo ao homem.
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Figura 4: Atividade dos modalizadores (Faraco et al. 2010: 182)

Por fim, fechando nossos breves comentários voltados a demonstrar o modo como os
autores dos manuais didáticos selecionados trabalham fenômenos semânticos no ensino da
língua, vale destacar a forma como é explorado nessa questão o uso de advérbios, expressões
adverbiais, resumidamente, os elementos modalizadores. O aluno é já levado a perceber a função
importante que tais elementos imprimem em uma oração, em um período, ou até mesmo em um
texto inteiro. O papel desses itens é orientar, discursivamente, a argumentação pretendida por
aquele que produz o enunciado. Logo, dizer que “Cuiabá é uma cidade muito quente” não diz,
ainda, tudo o que um enunciador que diz “Realmente Cuiabá é uma cidade muito quente” quer
dizer. Parece, por implicatura, que antes de estar em Cuiabá tal enunciador sabia do calor apenas
de ouvir falar. Estando na cidade, sentindo na pele a quentura, muda-se a enunciação, havendo
como confirmar o fato com certeza. Também no exercício, do qual retiramos o texto motivador,
por entendermos que a ideia geral já atende as nossas pretensões neste artigo, os alunos são
levados a refletirem sobre questões do campo da significação. Cada uso de advérbio, expressão
de natureza adverbial, ou elementos com função adverbial, usados pelos autores do texto
motivador, será não só identificado pelos alunos, mas também analisado. O foco é perceber
quando ocorre a modalização e quando ela não ocorre. Em contrapartida, mais que isso, o aluno é
treinado para ler esses implícitos em outros textos que vier a ler. Do mesmo modo, poderá usar
conscientemente em suas produções esses elementos na construção argumentativa que pretender.

Em síntese, como vimos, a semântica, ao lado da morfologia, da sintaxe e da pragmática,
deve figurar (já figura) no ensino de língua portuguesa, pelo papel que a compreensão e análise
dos sentidos pode assumir na leitura (e também na escrita) dos textos. Tal abordagem não deve se
limitar a uma semântica da palavra, mas também considerar o contexto, as condições de uso, as
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intenções que figuram e que estão marcadas por elementos linguísticos, tanto interna como
externamente ao texto.

5. Considerações Finais

Uma semântica para o ensino de Língua Portuguesa deve ser uma disciplina teórica
interdisciplinar por natureza, haja vista o ensino da língua exigir o tratamento de várias noções,
não necessariamente através da metalinguagem, mas, necessariamente, através da construção de
um conhecimento linguístico da língua, que permita adequações aos mais variados contextos.
Uma semântica assim concebida é uma Semântica Linguística, uma vez que congrega o trabalho
com a significação, implicando diretamente outros campos da ciência da linguagem que não
apenas do campo do sentido.

Nesses termos, vale a citação de Henriques (2011):

O professor de Língua Portuguesa é um provocador nas salas de aula. Ele
descreve a língua, explica usos e desvios, orienta, desorganiza e reorganiza a
norma, traz a vida real para dentro da sala de aula, mostra a serventia da
gramática para o aluno. A análise etimológica é semântica. A análise sintática é
semântica. A análise morfológica é semântica. A análise fonológica é semântica.
A análise do discurso é semântica. Até a lição de ortografia é semântica. Placas,
avisos, letras de música, o carro do pão (ou da pamonha), a prescrição médica ou
o triste formulário do Imposto de Renda... Tudo depende de um “estalo”, uma
chave (Henriques 2011: 13).

Essa proposta é rica de interfaces e inter-relações, pois assim exige ser o complexo
trabalho que é ensinar língua. É, por fim, um procedimento diretamente atrelado à reflexão que
devemos fazer sobre as estruturas linguísticas, visando à aplicação desse conhecimento, tanto na
compreensão de textos – na leitura –, como na produção de textos – na escrita –. Não há como
negar, grosso modo, que ensinamos a língua para que se estabeleça uma compreensão,
interpretação do extrato linguístico, e assim também se estabeleça a sua produção. Tudo está
diretamente ligado aos sentidos conferidos, assumidos, inferidos, implicados, promovidos etc. por
nós, falantes-ouvintes, de uma língua natural, dentre elas o Português Brasileiro. É sobre tal, em
suma, que se alicerça uma Semântica Linguística.
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7. Anexo
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