
Formação de Professores
Língua Portuguesa
Sessão de Formação 1
Pressupostos do Ensino e da Aprendizagem 
de Língua Portuguesa

OBJETIVO
• Propiciar a (re)leitura dos pressupostos 

do ensino e da aprendizagem de Língua 
Portuguesa, abordando conceito de 
linguagem, concepção de texto, gêneros 
textuais e, por fim, objetivo de língua 
portuguesa

Social
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Do já conhecido ao novo

LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) são velhos conhecidos dos que já estão na 
educação há algum tempo; logo, é desnecessário esmiuçá-los novamente. Mas é importante retomá-los a fim de relacioná-
-los ao novo, oficial: BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Os que já iniciaram a leitura/análise da BNCC devem ter percebido que ela dialoga com documentos e orientações cur-
riculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transfor-
mações das práticas de linguagem ocorridas neste século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias 
digitais da informação e comunicação (TDIC). Na BNCC, assume-se a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já 
assumida em outros documentos, como os PCN, para os quais a linguagem é “uma forma de ação interindividual orientada 
para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa socieda-
de, nos distintos momentos de sua história”.

Posto isto, convidamos você a participar da (re)leitura dos pressupostos do ensino e aprendizagem de Língua Portugue-
sa, dessa vez, dialogando com a BNCC.

Ponto de
PARTIDA

Para iniciar a conversa, vamos aos quatro pressupostos que serão tratados nesse primeiro encontro:

1. Conceito de linguagem

2. Concepção de texto

3. Objetivo do Ensino de Língua Portuguesa

4. Gêneros textuais

A (re)leitura de cada um deles será a partir da leitura de imagens/textos não verbais e verbais.
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Atividade 1

Comecemos com a pergunta “O que é linguagem?” e “E por que esse é um dos pressupostos do ensino e aprendizagem de 
Língua Portuguesa?”.

1. Conceito de Linguagem

Leia as imagens.

Depois de ler as imagens, responda às perguntas.

1. As 4 imagens podem ser lidas a partir de um mesmo contexto? Por quê?

2. Em 1, quais elementos mostram a informalidade e bom humor da mensagem pretendida?

3. Há uma relação de sentido entre 1 e 4? Se sim, qual?

4. Ainda em 1, a frase ´seja rápido` é dirigida a quem? E qual a sua relação com ´fluxo intenso`?

Depois de responder às perguntas, você deve ter chegado à conclusão de que as imagens simbolizam, representam 
algo, tendo por objetivo provocar uma conduta do ´interlocutor`. E podemos ´decifrá-los`, interpretá-los, porque fazem parte 
de uma convenção, reconhecida e validada por um grupo social.

A linguagem deve ser compreendida como ação, atividade, exercício, realização, concretizada 
em processos reais de expressão e comunicação nos quais os indivíduos se veem inscritos na sua 
prática social.
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Atividade 2

2. Concepção de Texto

Leia os textos.

1. Pode-se estabelecer relações entre os textos? Quais?

2. Que diferença se observa no Texto 1 em relação ao Texto 2?

Texto é o produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo e 
acabado, qualquer que seja a sua extensão. É uma sequência verbal constituída por um conjunto de 
relações que se estabelecem a partir da coesão e da coerência.
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Atividade 3

3. Gênero Textual

Leia os textos.

L.J.C.

-Cinco tiros?

-É.

-Brincando de pegador?

-É. O PM pensou que...

-Hoje?

-Cedinho.

(COELHO, M. In: FREIRE, Marcelino. (Org.). Os cem menores contos brasileiros do século. São 
Paulo: Atelié Editorial, 2004.)

Gorilas ´posam`para selfie e viralizam nas redes

Em uma foto que viralizou nas redes sociais, dois gorilas das montanhas "posam" para uma selfie tirada por um guarda 
florestal na República Democrática do Congo. A imagem foi publicada em um grupo anti-caça furtiva e já foi compartilhada 
mais de 20 mil vezes.

A foto foi tirada por Mathieu Shamavu, no Parque Nacional Virunga, e publicada com a legenda "outro dia no escritório". 
Milhares de pessoas responderam a publicação, com muitos elogiando o trabalho dos guardas florestais e prometendo 
colaborar com a preservação dos primatas.

Os gorilas das montanhas estavam à beira da extinção devido às ameaças de caça furtiva e destruição de habitats. 
Populações selvagens ainda são extremamente pressionadas, com apenas mil indivíduos deixados em estado selvagem.

https://extra.globo.com/noticias/animais/gorilas-posam-para-selfie-
viralizam-nas-redes-23614183.htm
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A RAPOSA E O CACHO DE UVAS

Uma raposa faminta, ao ver cachos de uva suspensos em uma parreira, quis pegá-los, mas não 
conseguiu. Então, afastou-se dela, dizendo: “Estão verdes”.

Assim também, alguns homens, não conseguindo realizar seus negócios por incapacidade, acu-
sam as circunstâncias.

(SMOLKA, Neide. Esopo – Fábulas Completas. São Paulo: Moderna, 2004, p. 25)

1. Agrupe os quatro textos que você leu e comente sobre os critérios utilizados para estabelecer os agrupamentos.

Você chegou à formulação de alguns agrupamentos e percebeu que há textos que compartilham algumas caracte-
rísticas, enquanto há outros que possuem várias diferenças entre si, tais como: o assunto tratado, o vocabulário usado, 
a finalidade do texto, os recursos gráfico-visuais, o suporte etc. Essas diferenças e semelhanças poderiam levar a várias 
classificações.

Gêneros são formas de dizer relativamente estáveis, sócio-historicamente construídas, surgidas 
das necessidades produzidas em diferentes esferas da comunicação humana.
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Atividade 4

4. Objetivo Geral do Ensino de Língua Portuguesa

 Uma professora do 5º ano, a partir da leitura de cartas e da exploração das características próprias desse gênero textual, 
sugeriu uma atividade de produção escrita. Para tanto, apresentou aos alunos a seguinte comanda:

Escreva uma carta para um(a) amigo(a) contando sobre um livro que você leu recentemente e 
mostre os motivos de sua admiração, interesse pelo livro.

 Agora, leia o texto produzido por uma aluna.

1. No que diz respeito ao gênero textual carta, a aluna demonstrou conhecer a sua finalidade e características?

2. Explique a relação que se estabelece entre essa proposta de atividade e o objetivo geral de Língua Portuguesa.

O objetivo do ensino de Língua Portuguesa deve organizar-se com vistas a que o aluno possa 
expandir o uso da linguagem, sendo capaz de adequar-se às diversas situações comunicativas, 
expressando-se oralmente e por escrito e adquirindo a competência leitora.


