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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS N.3/20141                                                                                                                                           ASPECTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA2 
 

ORALIDADE (OUVIR E FALAR) 

PROBLEMAS PRINCÍPIOS GERAIS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS PISTAS PARA... CONSIDERAÇÕES 
GERAIS 

(p. 24 e 25) 

 Imaginar que não 
precisa ser matéria de sala; 

 Pensar que na 
oralidade pode-se violar as 
regras da gramática; 

 Restringir o trabalho 
escolar a produção de 
registros informais advindo de 
situações da comunicação 
privada, exemplos: conversa, 
troca de experiências, 
explicação para o colega 
vizinho. 

 Falta de 
oportunidade de explicitar em 
sala os padrões gerais da 

(p.99) 

 A língua como prática 
discursiva, inserida numa 
determinada prática social, 
envolvendo dois ou mais 
interlocutores; 

 Não existem grandes 
diferenças entre a oralidade e 
a escrita, mas ambas possuem 
similaridades; 

 

(p.100) 

 Uma oralidade orientada para a 
coerência global; 

 Articulação entre tópicos da 
interação – a oralidade está sujeita aos 
princípios da textualidade; 

 Uma oralidade orientada para 
suas especificidades; 

 Oralidade orientada para a 
variedade de tipos e de gêneros de 
discursos orais; 

 Oralidade orientada para 
facilitar o convívio social; 

 Uma oralidade orientada para 
se reconhecer o papel da entonação, 
pausas, e outros recursos 
suprassegmentais na construção do 

(p. 111) 

 Passar o texto oral para a forma 
escrita (exercícios de retextualização); 

 Contar histórias, inventando-as ou 
reproduzindo-as; 

 Relatar acontecimentos; 

 Debater, discutir sobre temas 
variados; 

 Argumentar (concordando e 
refutando); 

 Emitir opiniões; 

 Justificar ou defender opções 
tomadas; 

 Criticar pontos de vistas de outros; 

 Colher e dar informações; 

 Fazer e dar entrevistas; 

 Dar depoimentos; 

 A finalidade 
do ensino de 
português: Ampliação 
da  competência 
comunicativa do aluno 
para falar, ouvir, ler e 
escrever textos 
fluentes, adequados e 
socialmente 
relevantes; 

 É preciso 
explicitar para os 
alunos os objetivos das 
tarefas solicitadas, 
sempre; 

 A metodologia 
– centrada em 

                                                           
1 Contribuição da profª Selena Castelão Rivas e da aluna Alice Varela Duarte Manica para fins de formação docente. Não substitui a leitura e o aprofundamento pessoal do 
livro. 
2 ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 
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conversação, dos gêneros 
orais da comunicação pública. 

 

sentido do texto; 

 Uma oralidade que inclua 
momentos de apreciação das realizações 
estéticas próprias da literatura 
improvisada, dos cantadores e 
repentistas; 

 Uma oralidade orientada para 
desenvolver a habilidade de escuta com 
atenção e respeito aos mais diferentes 
interlocutores. 

 

 Apresentar resumos; 

 Expor programações; 

 Dar avisos; 

 Fazer convites; 

 Apresentar pessoas 

 Exemplos de gênero de discurso 
oral: 
 Conversa coloquial; 
 Debate; 
 Exposição de motivos ou de ideias; 
 Explicação; 
 Elogio; 
 Crítica; 
 Advertência; 
 Aviso; 
 Convite; 
 Recado; 
 Defesa de argumentos; 
 Repente e improviso. 

atividades de 
produções. 
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ESCRITA (PRODUÇÃO E REVISÃO) 

PROBLEMAS PRINCÍPIOS GERAIS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS PISTAS PARA... CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 (p. 25) 

 Ignorância sobre a 
interferência decisiva do 
sujeito aprendiz, na 
construção e testagem 
de suas hipóteses de 
representação gráfica da 
língua; 

 Prática de escrita 
mecânica e periférica, 
centrada inicialmente 
nas habilidades motoras 
de produzir sinais 
gráficos e memorização 
de regras ortográficas; 

 Prática de escrita 
artificial e inexpressiva, 
localizada em exercícios 
de criar listas e palavras 
soltas; 

 Prática de escrita sem 
função, sem valor 
interacional, sem autoria 
e sem recepção; 

 Prática de escrita que 

(p. 44) 

 A escrita, como toda atividade interativa, 
implica uma relação cooperativa entre duas ou 
mais pessoas. (Ter o que dizer é, portanto, uma 
condição prévia para o êxito da atividade de 
escrever (p.45). (Se faltam as ideias, se falta a 
informação, vão faltar as palavras (p.45). (É 
preciso escrever sabendo para quem). A escrita 
precisa ter: leitor, destinatário, referências 
(p.47) para poder decidir o que vai ser escrito. 

 A escrita cumpre funções comunicativas 
socialmente específicas e relevantes. “Pela 
escrita alguém informa, comenta, opina, 
argumenta, resume, documenta, faz literatura, 
organiza, registra e divulga conhecimentos 
produzidos pelo grupo” (p. 48). 

 A escrita varia na sua forma, em decorrência 
das diferentes funções que procura cumprir em 
decorrência dos diferentes gêneros em que se 
realiza. Cada texto possui uma estrutura 
própria, com seu jeito de acontecer e feito de 
acordo com um certo modelo, com partes ou 
blocos mais ou menos estáveis. No entanto, 
como os textos são de autorias das pessoas, há 
possibilidade de modificação conforme 

(p. 61) 

 Os alunos também precisam ser 
autores; 

  A escrita de texto precisa 
estabelecer vínculos comunicativos; 

 É preciso investir na escrita de 
textos (relevantes), isto é, textos de 
gênero que tem uma função social 
determinada; 

 Escrever de maneira diversificada, 
conforme função do texto; 

 Os textos dos alunos precisam ter 
leitores concretos; 

 A escrita dos alunos precisa contar 
com as etapas (planejado, escrito  e 
revisado), de modo que a primeira 
versão tenha sempre um caráter de 
produção provisória. 

 A escrita precisa ser adequada na 
forma de apresentação. 

 

(p. 113) 

 Listas (de materiais, de livros, de 
assuntos estudados, de eventos 
realizados, etc); 

 Confecção de rótulos; 

 Pequenas informações aos pais e 
outras pessoas da comunidade 
escolar; 

 Programações de atividades 
curriculares e extracurriculares; 

 Convites; 

 Avisos; 

 Cartas (uns aos outros, ao 
professor, às pessoas da escola e 
fora dela, conforme contextos); 

 Anotações básicas de textos 
informados; 

 Pequenas narrativas (criadas ou 
recriadas a partir de outros, lidos 
ou ouvidos); 

 Conclusões de debate; 

 Informações sobre a cidade, o 
bairro, a escola, lugares visitados, 
eventos; 

 Cartazes; 

 As habilidades da 
escrita são desenvolvidas 
gradativamente; 

 O importante é 
abandonar a escrita vazia, 
de palavras soltas, frases 
soltas, frases inventadas; 

 Toda atividade de 
escrita precisa: 
 Ser planejada; 
 Escrita como uma 
primeira versão; 
 Ser revisada e 
reformulada se for o caso, 
para deixá-la na versão 
definitiva. 
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se limita a 
oportunidades de 
exercitar aspectos não 
relevantes da língua 
(separação de sílabas, 
reconhecimento de 
dígrafos, encontros 
vocálicos e consonantais, 
etc); 

 Prática de escrita 
improvisada, sem 
planejamento e revisão. 
 

necessário, 

 A escrita supõe condições de produção e 
recepção diferentes daquelas atribuídas à fala. 
Na fala há situação de co-presença. Na escrita, 
a recepção é adiada (p.47). 

 A escrita compreende etapas distintas e 
integradas de realização (planejamento, 
operação e revisão). No planejamento é 
preciso: 
 Delimitar o tema do texto e o que lhe dará 
unidade; 
 Eleger objetivos; 
 Escolher o gênero; 
 Delimitar os critérios de ordenação das 
ideias; 
 Prever as condições de seus leitores e a 
forma que o texto assumirá na operação (por 
no papel) o escrito precisa atenção para o que 
planejou, garantindo sentido, coerência e 
relevância; 
 Na revisão (reescrita), há a análise do que foi 
escrito, isto é, o momento decidir sobre o que 
fica e o que sai; 
 A escrita, enquanto sistema de codificação, é 
regida por convenções gráficas, oficialmente 
impostos. 

 

 Instruções diversas; 

 Projetos de pesquisa; 

 Resultados de consultas 
bibliográficas, de pesquisas de 
campo; 

 Esquemas, resumos, sínteses, 
resenhas; 

 Relatórios de experiências, ou 
atividades realizadas; 

 Solicitações, requerimentos; 

 Saudações; 

 Atas; 

 Poemas; 

 Mensagens eletrônicas. 
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LEITURA 

PROBLEMAS PRINCÍPIOS GERAIS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS PISTAS PARA... CONSIDERAÇÕES 
GERAIS 

(p. 27 – 31) 

 Atividade mecânica de 
decodificação; 

 Não há interação 
verbal, ou seja, não há 
“encontro” com ninguém do 
outro lado do texto; 

 Leitura sem interesse, 
pois é desvinculada dos usos 
sociais; 

 Leitura reduzida a 
momentos de exercícios com 
interesses avaliativos; 

 Leitura superficial do 
texto, deixando de lado a 
compreensão global; 

 Uma atividade incapaz 
da compreensão das funções 
sociais; 

 Não há tempo de 
qualidade para a leitura. 

 

(p. 66 – 79) 

 A leitura é parte da 
interação verbal escrita, pois o 
leitor participa 
cooperativamente na 
interpretação e reconstrução 
das intenções do autor; 

 Atividade de interação 
entre sujeitos; 

 É muito mais que 
simples decodificação; 

 Leitura requer 
conhecimento prévio; 

 A leitura é uma 
atividade de acesso ao 
conhecimento, ampliando 
repertórios de informação; 

 A leitura possibilita 
prazer, simples gosto de ler 
pelo ler; 

 A atividade da leitura 
permite que se compreenda o 
que é típico da escrita, a formal, 

(p. 79 – 85) 

 Leitura de textos 
autênticos; 

 Leitura interativa: o 
texto é um lugar de encontro; 

 Leitura em duas vias: 
entre escrita e leitura existe 
relação de interdependência e 
intercomplementariedade; 

 Uma leitura motivada: 
construir representação 
positiva da leitura e do poder 
que ela confere; 

 Leitura do todo: primar 
pela dimensão global; 

 Leitura crítica: 
interpretar aspectos 
ideológicos; 

 Leitura reconstrução 
do texto: depois da leitura 
global deve organizar a leitura 
em partes; 

 Leitura diversificada: 

(p. 117 – 118) 

 Histórias em quadrinhos, com 
gravuras ou sem; 

 Fábulas; 

 Contos; 

 Editorais; 

 Comentários, artigos, opinião; 

 Notícias de jornal; 

 Poemas; 

 Avisos; 

 Folhetos; 

 Cartazes; 

 Adivinhas; 

 Anedotas; 

 Provérbios populares; 

 Charadas; 

 Mapas, tabelas, gráficos; 

 Anúncios, mensagens 
publicitárias; 

 Instruções; 

 Esquemas; 

 Resumos; 
 

 É 
importante 
apresentar ao aluno 
diversidade de 
gêneros textuais, 
para que este 
conheça o uso e a 
função social de cada 
um; 

 O professor 
deve encontrar 
motivos e 
oportunidades de 
leitura; 

 A leitura 
deve deixar de ser 
objeto de avaliação, 
treino de 
decodificação para 
tornar-se uma forma 
de integração do 
aluno com a 
sociedade. 
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principalmente, ampliando e 
adquirindo vocabulário; 

 Possibilita dominar um 
instrumento de poder chamado 
linguagem formal; 

 A variação de gêneros 
de leitura requer diferentes 
objetos e estratégias a serem 
utilizados; 

 Leitura depende do 
contexto linguístico e 
extralinguístico. 

 

uso de gêneros diversos, e uso 
de objetivos e estratégias para 
cada um; 

 Leitura prazerosa; 

 Leitura apoiada no 
texto: contextualização das 
palavras; 

 Leitura além do 
expresso no texto: 
conhecimento prévio e 
investigação posterior; 

 Leitura com sentido: 
usar recursos (pausa, 
pronúncia, sinais de pontuação) 
para facilitar a compreensão do 
texto. 
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GRAMÁTICA 

PROBLEMAS PRINCÍPIOS GERAIS IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS PISTAS PARA... CONSIDERAÇÕES GERAIS 

(p. 31 – 33) 

 Gramática 
descontextualizada, 
desvinculada dos usos reais da 
língua escrita ou falada; 

 Uma gramática 
fragmentada, inventada, 
isolada; 

 Gramática irrelevante, 
preocupada com questões sem 
importância para a 
comunicação; 

 Gramática excêntrica, 
inconsistente, fora de contexto 
social; 

 Gramática voltada para 
a nomenclatura e classificação 
de unidades; 

 Gramática inflexível, 
petrificada, uniforme, 
inalterável, que não 
acompanha as mudanças da 
língua; 

 Gramática prescritiva, 
preocupada com o “certo”e o 

(p. 85- 96) 

 Conjunto de regras 
que especificam o 
funcionamento da língua; 

 Todo falante utiliza 
uma gramática, pode 
desconhecer seus nomes, mas 
intuitivamente conhece as 
regras de uso; 

 A escola usa a maior 
parte do tempo para ensinar a 
nomenclatura e classificação 
das regras; 

 A gramática sozinha 
não é suficiente para a 
ampliação e aperfeiçoamento 
do desempenho comunicativo; 

 A gramática existe não 
em função de si mesma, mas 
em função do que é falado, 
ouvido, lido e escrito nas 
práticas sociais do uso da 
língua; 

 Nenhuma regra 
gramatical garante a sua 

(p. 96 – 99) 

 Gramática relevante: 
noções que ampliem a 
competência comunicativa dos 
alunos; 

 Gramática funcional: 
privilegiar a aplicabilidade real 
das regras; 

 Gramática 
contextualizada: produzir e 
analisar textos 
frequentemente; 

 Gramática 
interessante: o estudo da 
gramática seve ser estimulante, 
desafiador, instigante, 
desconstruindo o pensamento 
de que estudá-la é 
desinteressante; 

 Gramática que 
“liberte” as palavras: incentivo 
da fluência linguística e 
neutralização da postura 
corretiva da escola; 

 Uma gramática que 

(p. 119- 153) 

 Criar oportunidades 
para o aluno construir, analisar, 
discutir, levantar hipóteses, a 
partir de leituras de diferentes 
gêneros; 

 O objeto de estudo 
não deve ser as categorias 
gramaticais, mas sim o texto; 

 Analisar o emprego 
das unidades gramaticais nos 
textos para garantir seu uso 
com coerência e adequação 
comunicativa; 

 O professor, ao ensinar 
gramática deve explicitar os 
objetivos de cada atividade; 

 Atividades de 
produção dos alunos devem ser 
valorizadas; 

 Deve ser objeto de 
análise de textos: 
 Substantivos: 
 Função referencial; 
 Adjetivos: 

 A análise de frases 
soltas, descontextualizadas não 
favorece o reconhecimento 
dessa dependência entre a 
linguagem e seus contextos de 
uso; 

 O “fazer” da produção 
de texto deve ser objeto de 
ensino. 
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“errado”; 

 Gramática distante do 
uso real e comunicacional. 

 

validade incondicional; 

 A gramática existe em 
função da compreensão e da 
produção de textos orais e 
escritos; 

 É apenas no domínio 
de textos que as regras da 
gramática encontram 
relevância; 

 A gramática da língua 
deve ser objeto de uma 
descrição rigorosa e 
consistente; 

 Existem regras e 
descrições gramaticais que 
particularizam o uso da norma 
padrão da língua ou o uso 
linguístico do grupo de prestígio 
da sociedade. 

  

prevê mais de uma norma, a 
norma padrão deve ser 
valorizada, mas também é 
importante apresentar as 
normas estigmatizadas; 

 Uma gramática que é 
da língua das pessoas, 
significado da comunicação na 
experiência humana. 

 

 Especificar ou 
restringir o alcance de 
referência feita pelas 
expressões nominais; 
 Descobrir usos menos 
comuns dos objetos e possíveis 
jogos que se podem fazer com 
eles; 
 Verbos: 
 Levar em conta 
funções sintático – semânticas; 
 Pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos: 
 Levar em conta a 
função referenciadora dos 
pronomes, e percebê-los como 
recursos coesivos; 
 Conhecer as 
regularidades do uso dos 
pronomes no texto; 
 Exercícios para 
identificação ternos 
substituídos por pronomes; 
 Analisar os efeitos 
negativos do uso inadequado 
dos pronomes; 
 Explorar duplicidade 
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de sentido nos enunciados; 
 Conjunções e 
Preposições: 
 Reconhecer as relações 
e funções das conjunções e 
preposições para administrar a 
organização do texto; 
 Ampliação de 
vocabulário (sinonímia, 
hiperonímia, autonímia, 
homonímia e partonímia): 
 Descobrir as funções 
que as substituições lexicais 
desempenham na construção 
da continuidade do texto; 
 Identificar palavras 
chave de um texto; 
 Exploração e criação 
de novas palavras; 
 Promover debates 
sobre a questão de 
empréstimos linguísticos; 
 Atividades que 
reconheçam a polissemia das 
palavras; 
 Artigos definidos e 
indefinidos: 
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 Explicitar seu uso no 
desenvolvimento do texto; 
 Concordância verbal e 
nominal: 
 Apresentar normas de 
concordância, mas também 
ressaltar contextos onde são 
comuns as variações de 
concordância; 
 Sinais de pontuação: 
 Deve se relacionar com 
a coerência do texto, como um 
recurso que facilita sua 
compreensão; 
 Fazer alterações na 
pontuação de um texto e 
analisar os efeitos das mesmas; 
 Análise linguística: 
 Não perder de vista os 
contextos em que a interação 
acontece. 

 

 
 


