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RESUMO 

Este estudo buscou investigar as práticas de ensino de duas professoras de língua portuguesa, 

que lecionavam nos anos finais do ensino fundamental, na rede municipal de Pesqueira, 

Agreste pernambucano. Buscamos compreender os elementos das práticas dessas professoras 

que revelavam permanências do ensino tradicional de gramática e mudanças a partir de um 

trabalho com a análise linguística. Para isso, contemplamos discussões sobre mudanças no 

ensino de língua portuguesa e a prática de análise linguística, além de reflexões sobre os 

saberes docentes e o fazer dos professores no cotidiano da sala de aula. Para realizar a 

pesquisa, utilizamos dois procedimentos de coleta: observações participantes (15 aulas da 

professora A e 16 aulas da professora B) e entrevistas semiestruturadas, que foram realizadas 

em dois momentos distintos: concomitantemente às observações e ao término delas. A análise 

dos dados revelou alguns elementos das práticas que apontavam para um movimento entre 

permanências e mudanças no ensino da gramática. Na prática da professora A, quatro 

elementos se mostraram relevantes: a relação que ela mantinha com o livro didático adotado 

pela rede, que se estabelecia ora pela rejeição à abordagem transmissiva do livro, ora pela 

fidelidade, quando seguia a sequência ditada por ele dos conteúdos gramaticais; a ênfase no 

trabalho com textos, promovendo leitura e produção textual; a articulação entre esses eixos e a 

análise linguística, através da leitura e da reescrita de textos; e o modo como introduzia e 

abordava os conteúdos gramaticais, apresentando práticas que iniciavam com as 

classificações, mas que ampliavam a discussão sobre os sentidos dos recursos da língua no 

texto. Os dados coletados das práticas de ensino da professora B permitiram elencar três 

elementos importantes: o uso do livro didático da escola, que era superficialmente utilizado 

para as aulas de gramática, e a utilização de outro manual didático, que também tratava os 

conteúdos de maneira transmissiva, ainda que a professora tenha revelado o objetivo de 

realizar um trabalho diferente; o ensino de conceitos, classificações e nomenclaturas e a 

tentativa de contemplar a língua em uso, apontando permanências de um ensino que tinha 

como foco as classificações, sem, no entanto, deixar de promover a reflexão sobre a 

relativização das classes gramaticais e sobre algumas questões da norma linguística 

prestigiada de uso; e a tentativa de articular os eixos de ensino, realizando, durante as aulas de 

leitura, reflexão sobre as questões de textualidade e normatividade. Nesse estudo foi possível 

perceber o quanto o cotidiano da sala de aula dessas professoras de língua portuguesa refletia 

uma multiplicidade de práticas, que estavam atreladas tanto às apropriações que as docentes 

realizam a partir das necessidades de seu próprio trabalho, como aos saberes que adquiriram 

em suas experiências pré-profissionais e profissionais. Por fim, percebeu-se também a 

necessidade de aprofundar, em outras pesquisas, o estudo sobre o eixo de análise linguística, 

cujo ensino ainda causa conflitos e insegurança aos professores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise Linguística. Ensino de Gramática. Práticas de Ensino. Saberes 

Docentes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study wanted to see how two elementary and high portuguese teachers were having their 

lessons daily, taught students from schools organized by the city hall of Pesqueira, in the 

country side of Pernambuco. We tried to understand the practice ways use by both two 

teachers who still teach using the traditional grammar and some changes based on a linguistic 

analysis job. To do that, we saw the dialogue about the portuguese language teaching changes, 

the dialogue about the linguistic analysis practice, even the thinks of teachers knowledge and 

how the teachers were working at schools every day. To prepare this project, we had collect 

two ideas: looking at (15 classes of teacher A and 16 ones of teacher B) and interviews which 

were done in two different moments: according all the time with them and when they’ve 

finished. The data analysis showed some practice elements toward a moving between what 

teaching and possible changes in the grammar teaching. Four elements appeared with the 

teacher A: the book used in the class, which it was put by its own seeing rejection or by its 

fidelity when it is followed the correct sequency by its contents; text comprehension, reading 

and textual working; the way how those ideas have been working, and the linguistic analysis, 

through of reading and writing; and how it was introduced and described the grammatical 

contents, showing teaches which started with the set up, which increased the dialogue about 

the language equipments sense on the text. The teacher B data collected may show three 

important elements: the book used by the her, which is not used enough for the grammar 

classes and another hand one that shows the contents on a transmited way, if the teacher had 

told why she has done that in a different work; the conceptions, classification and names and 

attempt to speak the language, we saw a kind of teaching which talked about the 

classification, don’t forget to talk about the gramatical levels, some questions about the used 

language, and the attempt to combine the teaching lines, doing the reading lessons, think 

about the textual questions and its normally. We could see how much the everyday work of 

both two portuguese teachers reflects many practice ways, joined both what they need to do 

their own job, such as the professional experience used in their life. Finally, we could see how 

it’s important to know much more, in other projects, the linguistic analysis lines, whose 

teaches still has some problems and let the teachers insecurity.  

 

Key-words: Linguistic analysis, Grammar teaching, teaching methods, teaching knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estamos em tempo de reflexão, de ressignificar o tradicionalmente imposto e até o 

novo que se apresenta, ainda que de maneira conflituosa, como solução de uma visão 

uníssona que herdamos da modernidade. Essa é a função da pesquisa: descobrir, redescobrir e 

apontar o estado atual do conhecimento, encaminhando novas discussões. 

É nesse contexto que também se insere o ensino de língua materna. Longos foram os 

anos em que a disciplina de Português, numa perspectiva de fragmentação do ensino de 

língua, valorizou o estudo da gramática, que perdurou nas escolas tal qual os moldes gregos e, 

posteriormente, latinos. Sem nenhuma aparente resistência, impôs-se na escola o estudo 

exclusivo de uma variação determinada e prestigiada pelos nobres, detentores do direito ao 

saber. 

Entretanto, os acontecimentos históricos, sociais e políticos precipitaram novas 

questões que não podiam ser respondidas pelos modelos e categorias existentes. No caso 

específico do ensino de língua materna, outra clientela entrou na escola, trazendo outra 

variação linguística. Na tentativa de minimizar a distância entre o ensino praticado e a 

realidade dessa clientela, o ensino de língua portuguesa atravessou algumas mudanças, sem, 

no entanto, conseguir abandonar a herança de ensino voltado quase exclusivamente para 

nomenclaturas e classificações, cuja aprendizagem persistiu como condição necessária para 

quem queria falar e escrever corretamente.  

Essa situação promoveu a continuidade de uma desigual condição social entre “nobres 

e plebeus” até que a Linguística e outras ciências, como a Psicologia da Aprendizagem, 

através de suas pesquisas e teorias, apresentaram contribuições para que o ensino de língua 

tomasse outro objeto e, consequentemente, outra perspectiva do ensinar e do aprender.  

É o que nos mostram Marinho (1998, p. 49) e Mattos e Silva (2011, p. 10-19), quando 

fazem uma retomada da história da disciplina de Português. As inquietações sobre a eficácia 

dessa disciplina, no formato em que se encontrava, apareceram diante das dificuldades dos 

estudantes nos vestibulares e demais exames a que se submetiam (SOARES, 1998, p. 54). 

Essas contribuições no campo linguístico se deram num momento de renovação das 

questões pedagógicas e psicológicas, de discussões sobre os conceitos de ensinar e aprender e 

das condições que proporcionavam a aprendizagem significativa. Era um momento de 

repensar as práticas de ensino através do construtivismo, do interacionismo e de outras teorias 
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surgidas para explicar os fenômenos sociais, afetivos e cognitivos concernentes ao ato de 

aprender.  

Assim, a partir de todas essas discussões, a disciplina de Língua Portuguesa, que se 

ocupava principalmente do ensino de classificações e nomenclaturas, passa a ser revisada e 

questionada em sua função de formar leitores e escritores proficientes.  

Desde a segunda metade dos anos 80 do século passado, vem então crescendo no 

Brasil o número de pesquisas relativas ao ensino de língua e às concepções que norteiam a 

prática dos docentes da disciplina Língua Portuguesa.  Esses estudos, conforme também 

pretendiam, acabaram por interferir em políticas de Estado, dando origem a documentos que 

defendiam mudanças no ensino de Português num movimento, como afirma Busnardo e 

Lopes (2010), circular de influências entre a comunidade disciplinar e as propostas oficiais. 

Essas discussões sobre o ensino de gramática acompanharam as mudanças nas 

concepções de língua. Enquanto a língua era concebida como uma estrutura, a gramática 

ocupava o mais alto nível de importância, transformando a aula de português em aula de 

estruturas gramaticais.  

Isso é questionado quando a língua passa a ser vista como um lugar de interação, e o 

ensino de normas prescritivas e nomenclaturas deixa de ser o foco do ensino-aprendizagem. 

Entretanto, como não poderia deixar de ser, distintas apropriações foram feitas: uns (umas) 

docentes passaram a usar o texto como pretexto para reforçar os exercícios gramaticais; outros 

(as), mais radicais, passaram a abolir toda e qualquer reflexão sobre as estruturas da língua. 

Sobre esses aspectos, algumas abordagens ajudaram a elucidar alguns pontos. De acordo com 

Neves (2003), é obrigação da escola garantir que os alunos percebam a necessidade de 

adequar registros, para que possam transitar seguramente pelos diferentes padrões. Assim, a 

posição radical de “exterminar” a gramática das aulas de português é infundada. É necessário 

oportunizar o contato com a norma linguística de prestígio social usada (MATOS E SILVA, 

2011) e possibilitar reflexões sobre quando e como utilizá-la. 

Dessa forma, diante das questões que emergem para efetivar um novo ensino de 

língua, elegemos para esse trabalho a discussão sobre o eixo de análise linguística. Esse eixo 

didático ainda carece de discussões que auxiliem os professores em suas práticas, já que os 

eixos de leitura e produção foram amplamente discutidos e já é possível perceber uma maior 

apropriação dessas discussões pelos docentes (MORAIS, 2002). Isso também pode ser 

percebido na escassa publicação de trabalhos com essa temática nas Reuniões Anuais da 
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ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) e no Banco de 

Teses do Programa de Pós Graduação em Educação da UFPE. 

Realizando um levantamento, nesse Banco de Teses, no período de 2000 a 2012, foi 

possível elencar cinco trabalhos, entre dissertações e teses, cujo foco foi a análise linguística e 

o ensino de gramática. Nesse mesmo período, o GT 10 (Alfabetização, Leitura e Escrita) da 

ANPEd também discutiu essa temática em apenas cinco trabalhos, dos quais dois são fruto 

das publicações já citadas no Banco de Teses da UFPE. 

Assim, interessou-nos compreender os elementos das práticas dos professores de 

língua portuguesa, dos anos finais do ensino fundamental, que revelavam permanências do 

ensino tradicional de gramática e mudanças a partir de um trabalho com a análise linguística. 

Alguns estudos nos auxiliaram nessa discussão sobre as mudanças no ensino de língua 

e a prática de análise linguística (ALBUQUERQUE, 2001, 2002, 2006; ANTUNES, 2003, 

2007, 2009; COSERIU, 1978; LERNER, 2002; MARINHO, 1998; MATOS E SILVA, 2011; 

MENDONÇA, 2005, 2006, 2007a, 2007b; MORAIS, 2002; MORAIS E SILVA, 2007; 

SILVA, 2008, 2012a 2012b; SILVA E MORAIS, 2011; SOARES, 1996, 1998; SOUZA, 

2010; entre outros). Nessas pesquisas, é perceptível o momento de transição em que os 

docentes em Língua Portuguesa estão imersos. Para compreender esse movimento que 

aparece nas práticas de ensino, esse estudo buscou discussões que ampliassem o olhar sobre 

os saberes e as práticas dos professores: os saberes (TARDIFF, 2000, 2002; TARDIFF E 

RAYMOND, 2000; TARDIFF E ZOURHLAL, 2005; FERREIRA, 2007; PERRENOUD, 

2002; PIMENTA, 2005) e o cotidiano da sala de aula no fazer próprio dos professores, que 

encontram táticas e aliam múltiplas práticas para alcançar seus objetivos (CERTEAU, 1994; 

CHARTIER, 2000, 2002, 2007, 2010; SARTI, 2008). 

Essas discussões contribuíram para o entendimento desse possível movimento de 

permanências e mudanças no ensino de gramática/análise linguística e ampliou o olhar das 

análises para que elas não se limitassem às constatações e à culpabilização dos professores. 

Ao considerar a reflexão sobre saberes e práticas, foi possível compreender melhor, portanto, 

o momento de transição atravessado pelos professores de língua portuguesa.  

Uma vez que os objetivos eram analisar os procedimentos metodológicos 

desenvolvidos pelos professores para ensinar gramática/análise linguística, assim como 

analisar os elementos que revelavam permanências e mudanças nesse ensino, utilizamos uma 

abordagem qualitativa, a partir de observações das aulas de duas professoras (6º e 7º anos do 
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Ensino Fundamental) da rede municipal de Pesqueira, localizada no Agreste pernambucano, 

aliadas a pequenas entrevistas a cada dia de observação e a uma entrevista mais ampla, ao 

final das observações.  

Esses instrumentos possibilitaram acompanhar as práticas de ensino das docentes, 

compreendendo os objetivos a que elas se propunham, as dificuldades que encontravam em 

seu trabalho e entendendo melhor os jeitos de fazer de cada uma. Para a análise dos dados, 

utilizamos a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), categorizando tematicamente os dados e 

realizando inferências à luz das discussões teóricas citadas anteriormente. 

O desenvolvimento desse estudo está organizado, nessa dissertação, em capítulos que 

apresentarão a discussão teórica, o caminho percorrido na realização desse trabalho, as 

análises referentes às duas professoras, sujeitos da pesquisa, e as reflexões diante do que foi 

possível perceber durante o processo. 

Assim, o capítulo 1 está subdividido em quatro seções que tratarão do arcabouço 

teórico: as mudanças no ensino da língua portuguesa e suas implicações pedagógicas; a 

prática de análise linguística, que tratará sobre o que (não) é esse eixo de ensino e qual o lugar 

da norma padrão nesse ensino; os saberes e as práticas docentes, que tratará dos saberes pré-

profissionais e sua influência na prática do professor, da mudança de habitus e da mobilização 

dos saberes no cotidiano da sala de aula; e, por fim, as pesquisas já realizadas sobre a análise 

linguística nas aulas de língua portuguesa. 

O capítulo 2 apresentará o percurso metodológico da pesquisa, iniciando com a 

abordagem de investigação, explicitando o campo e os sujeitos da pesquisa, os procedimentos 

de coleta de dados e o método de análise utilizado. 

O capítulo 3 apresentará as análises a partir das observações e entrevistas realizadas 

junto às duas professoras. As análises serão apresentadas separadamente, uma vez que nosso 

objetivo é o de compreender os elementos dessas práticas, sem o intuito de hierarquizá-las. 

Ao final, apresentaremos uma síntese das análises para que o leitor possa ter uma visão geral 

das práticas das duas docentes. Trataremos os elementos que nos pareceram mais relevantes 

para compreender o possível movimento entre permanências e mudanças no ensino dos 

conteúdos gramaticais e na prática de análise linguística. 

Por fim, trataremos de organizar, sinteticamente, as contribuições desse estudo, 

considerando o objetivo do trabalho, as reflexões realizadas a partir dele e as questões que 

podem ser ampliadas em outras pesquisas.  
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO: REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA, AS PRÁTICAS E OS SABERES DOS PROFESSORES. 

Ao propor uma abordagem sobre a prática de Análise Linguística na sala de aula, urge 

retomar o percurso que o ensino de língua materna no Brasil atravessou. Isso facilitará a 

compreensão da relevância do objeto de pesquisa deste trabalho dentro de um contexto de 

rupturas/manutenção de práticas educacionais que apontam para um movimento entre 

mudanças e permanências, diante das reflexões e conclusões propostas pelos estudos do 

campo de educação e linguagem. 

Essa retomada pretende compreender as concepções subjacentes às práticas de ensino 

e às posturas político-pedagógicas assumidas pelos professores de Língua Portuguesa, ao 

longo dos anos. À medida que as concepções são reconstruídas, ou, mesmo, descartadas, 

através das discussões acadêmicas e nos órgãos oficiais da educação, os professores se veem 

diante do impasse entre ensinar da forma como já sabem ou adequar-se às inovações. 

Além dessa discussão, também far-se á necessário compreender o que significa análise 

linguística e como ela pode contribuir para a formação de um leitor e escritor proficiente, já 

que caminha junto aos eixos de leitura e produção. Refletir sobre o surgimento desse eixo e o 

papel que a norma culta desempenha no ensino de língua elucidará as práticas observadas 

neste trabalho, fundamentando a análise de dados desta pesquisa. 

Uma última discussão teórica também é pertinente na realização desse estudo que visa 

compreender esse movimento nas práticas de ensino de língua portuguesa: os saberes 

docentes e sua relação com o cotidiano escolar. Enfatizando os saberes pré-profissionais e o 

caminho que se pode levar à mudança de habitus, propomos relacionar esses saberes ao 

ensino de língua portuguesa e à necessidade de compreender as práticas desenvolvidas pelos 

professores em sala de aula.  

1.1 Revisitando origens: mudanças no ensino de língua 

O primeiro aspecto dessa reflexão, relevante para nosso objeto de estudo, é a origem 

da disciplina de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras. Segundo a tradição grega, a 

disciplina “téchnegrammatiké”, conforme Neves (2010), nasceu, ganhou grau de importância 

e foi assim rotulada também pelos latinos. 

Depois de ter um ensino voltado para Alfabetização, o Brasil colônia – na era 

pombalina, em 1759 – implantou o ensino de Língua Portuguesa que, de acordo com Soares 
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(1998) seguia os moldes dessa mesma tradição gramatical latina. Esse ensino era ministrado 

para os que podiam pagar para continuar os estudos após a alfabetização. 

Ainda segundo Soares (1998), as questões políticas, sociais e culturais sempre 

influenciaram essas mudanças e o que houve, na verdade, foi uma continuação do formato de 

disciplina da gramática latina para a gramática portuguesa. 

Assim, o que pautava o ensino de português desse período era a concepção de língua 

como sistema: fazer análise gramatical das estruturas linguísticas significava ensinar 

português (SOARES, 1998). Se pensarmos no longo período em que isso perdurou – 

aproximadamente até os anos 60 do século XX –, encontraremos um forte argumento para 

compreender o porquê da dificuldade de se desinstalar uma cultura de ensino puramente 

gramatical em nossas escolas. Foram longos anos de formação de alunos moldados para 

entender apenas o sistema da língua e, alguns deles, chegaram aos cursos de Letras para 

aprimorar esses conhecimentos e comunicá-los a outros alunos. Um círculo vicioso que 

acompanhou gerações. 

Como afirmamos anteriormente, essa concepção perpassava por aspectos políticos e 

sociais. Assim, ainda seguindo o raciocínio de Soares (1998), esse modelo de disciplina servia 

às camadas privilegiadas, já familiarizadas com o padrão linguístico valorizado pela escola. 

Só a partir das novas conjunturas políticas e sociais da década de 1960 do século passado, 

como, por exemplo, a “democratização do ensino”, é que esse modelo começa a destoar da 

clientela da escola.  

Parte-se, então, para uma nova teoria que sustente um ensino de língua capaz de 

“enquadrar” essa clientela pobre no sistema educacional. Assim, dando um caráter funcional 

para a inserção no mercado de trabalho, a disciplina de Língua Portuguesa passa a ser 

entendida – com base na teoria de comunicação – como ensino de comunicação e expressão 

da cultura brasileira. 

Para Soares (1998), essa nova concepção rejeita o ensino de estruturas gramaticais e 

dá um tom funcional ao ensino. Textos dos mais diversos domínios aparecem nos manuais 

didáticos e surge a pseudopolêmica: ensinar ou não gramática. 

Tanto Soares (1998) como Marinho (1998) concordam que foi a partir da instituição 

dessa disciplina de Comunicação e Expressão que a linguagem oral apareceu nos livros 

didáticos, que houve uma ênfase nos tipos textuais e que se utilizaram textos dos domínios 

jornalísticos, publicitários, verbais e não-verbais. 
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Entretanto, para Marinho (1998, p. 48), “nem por decreto, como quis a lei 5692/71, foi 

possível expulsar a gramática tradicional como conteúdo do ensino da língua pátria”. Afinal, 

essa tradição ultrapassou séculos, reafirmando-se como essencial para se aprender a falar e 

escrever corretamente. 

Essa tradição criou ainda um ambiente desfavorável para a reflexão sobre a 

linguagem, restando apenas a fragmentação do ensino e as posturas radicais diante do ensino 

da gramática. Essa realidade ainda se encontra nos discursos de alguns docentes que bradam 

em defesa do ensino de língua perfeitamente estruturada gramaticalmente, dos textos bem 

escritos com um vocabulário rebuscado. Para estes é muito difícil romper com essa tradição.  

Foi, então, só a partir dos anos 80 do século XX, que a disciplina recuperou a 

denominação de Português. Nesse mesmo período ocorreram inúmeras constatações de 

problemas de leitura e escrita revelados nas redações de vestibulares. Essas dificuldades eram 

comumente, conforme Soares (1998, p. 58), vinculadas à maneira ineficaz com a qual estava 

sendo tratado o ensino de língua materna. 

A área das ciências linguísticas – Linguística, Sociolinguística, Psicolinguística, 

Linguística Textual, Pragmática e Análise do Discurso –, assim como a área da Psicologia da 

Aprendizagem inauguraram uma discussão sobre o papel da escola e do ensino de língua 

materna como espaço de interação e sobre os processos de apropriação desse objeto de 

conhecimento pelos aprendizes. 

Surge uma nova concepção de linguagem, como forma de interação, conforme aponta 

Geraldi (1984). Essa concepção rejeita o papel da gramática como onipotente para resolver, 

de acordo com Antunes (2007), todos os impasses necessários a uma interação perfeita. Ainda 

segundo ela 

Numa perspectiva da língua como atividade sociointerativa, essa suposição é 

insustentável. De certa forma e em muitos aspectos, é preciso uma gramática 

para cada tipo de situação, para cada tipo de discurso. (ANTUNES 2007, p. 

42) 

 Além dessa discussão, é válido ressaltar que também se coloca em pauta uma nova 

visão do sujeito, como aquele que aprende: ativo, interativo e inserido num contexto de 

práticas discursivas do espaço onde vive. Para Marinho (1998, p. 49): “É nessa complexa rede 

interdisciplinar da Linguística textual, da Pragmática, das teorias enunciativas, do 

Interacionismo vygotskiano e do Construtivismo que os currículos contemporâneos tentam 

alçar vôo para um novo terreno epistemológico”. 



19 

 

É durante esse período que surge a denominação do nosso objeto de pesquisa, proposta 

por Geraldi (1984): a prática de análise linguística. Essa deveria fazer parte dos eixos de 

ensino de língua materna, ao lado da leitura e produção de textos. 

1.1.1 Uma herança, algumas implicações 

Compreendendo como se deu esse percurso da disciplina de Língua Portuguesa no 

Brasil, é notório que ainda estamos em processo de mudança, uma vez que são relativamente 

recentes as discussões sobre a concepção de língua como espaço de interação, se 

considerarmos o extenso período em que a língua foi ensinada apenas como sistema de 

estruturas. 

No Brasil, havia ainda mais um agravante para firmar uma variedade culta, assim 

escolhida e denominada, conforme vimos, pelas classes mais favorecidas. Neves (2010, p. 

171) afirma que, mesmo no século XIX, os professores que lecionavam língua em nosso país 

eram de nacionalidade portuguesa e, portanto, traziam o tom conservador europeu. 

Essa herança tem repercussões reais no cotidiano escolar. Bagno (2002, p. 15) afirma 

que a reação de muitos profissionais que se formaram há mais de vinte anos é “no melhor dos 

casos de espanto e perplexidade e, no pior, de rejeição total” a uma nova concepção de ensino 

de língua. Ao passo que, alguns professores com formação mais recente e que tiveram contato 

com as discussões teóricas sobre as mudanças no ensino de línguas, nos seus cursos de 

graduação, ainda “não conseguem consubstanciá-las em instrumental pedagógico”. 

Entretanto, há de se considerar que tanto os professores com muitos anos de atuação, 

quanto os mais recentes, ainda estão se apropriando dessas novas orientações. Esse é um 

processo lento, uma vez que os docentes filtram as informações, reorganizam as ideias, fazem 

associações com tudo que já sabem, mas não desprezam as práticas com as quais já estão 

habituados. 

Há, é evidente, uma forte tendência a repetir práticas anteriores e, no caso de língua 

portuguesa, Antunes (2003, p. 31-33) apresenta uma sequência de implicações no ensino 

dessa concepção de língua como sistema, como estrutura:  

 

O ensino de gramática descontextualizada, amorfa da língua como 

potencialidade; [...] fragmentada, de frases inventadas, da palavra e da frase 

isoladas [...]; uma gramática da irrelevância, com primazia em questões sem 
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importância para a competência comunicativa dos falantes [...]; uma 

gramática das excentricidades, de pontos de vista refinados, mas muitas 

vezes, inconsistentes, pois se apóiam apenas em regras e casos particulares 

que, apesar de estarem nos compêndios de gramática, estão fora dos 

contextos mais previsíveis de uso da língua; [...] predominantemente 

prescritiva, preocupada apenas com marcar o certo e o errado [...]. 

Como essa concepção, da qual trata Antunes, servia a uma classe dominante, que já 

tinha acesso a textos escritos na variante padrão, foi sonegado o desenvolvimento da 

competência textual aos que nela adentraram “sem as condições de aprender”. Daí decorrem 

as antipatias pela disciplina escolar de português, algo difícil, complexo e de compreensão 

apenas do professor da área – o sábio que dominava as regras e as manipulava nas aulas com 

maestria. 

Esse ensino de língua, como afirma Antunes (2007), fez a escola nos legar uma “série 

de equívocos”. Ainda, conforme a mesma autora (2009, p. 224), estudar a língua era 

distanciar-se do que fosse heterogêneo para, através de abstrações, “dar conta das mais 

refinadas, inusitadas e inequívocas particularidades de identificação dos fatos”. 

Ainda nessa mesma perspectiva, o que tivemos com a mudança política e social da 

clientela da escola, na década de 1960, foi a rejeição total dos usos linguísticos que esses 

alunos traziam à escola, gerando uma exclusão e uma separação entre quem sabia falar e 

escrever corretamente e quem “assassinava” a gramática – puro preconceito linguístico! 

Transformar a disciplina em Comunicação e Expressão não foi suficiente para inibir 

esse caráter excludente, conforme já se constatou anteriormente. Nessa concepção, era preciso 

encontrar a ideia que o texto comunicava. Albuquerque (2006, 32) chama atenção para o fato 

de que, nessa concepção, o texto possui um único sentido: 

Relacionada a essa concepção de texto, encontra-se uma concepção de 

leitura como apreensão do sentido único do texto. Essa concepção de texto 

relaciona-se com a história de sua escolarização/didatização antes da 

divulgação da concepção interacionista da língua. 

Já que a todo esse processo de mudança estão subjacentes as questões políticas, o que 

constata Mattos e Silva (2011, p. 34-35) é que 

a estrutura da sociedade brasileira, mudados os regimes – Brasil colônia, 

Brasil império, Brasil República – continua reproduzindo o mesmo sistema 

de oligarquias dominantes, que detêm os mesmos direitos, em desproveito 

dos outros, mesmo que mudados os senhores. 
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Tal constatação dialoga com as reflexões de Antunes (2009), cujas conclusões sobre 

essa herança falam de resquícios ideológicos que colocam o colonizado sempre na posição de 

inferioridade, de quem “maculou” o bom e belo português de Portugal.  

A mudança de denominação da disciplina escolar não resultou em grandes 

transformações nas práticas de ensino. Antunes (2009) concluiu que nenhuma escola vai 

confessar que seus propósitos estão ligados à exclusão do processo de construção de 

cidadania, ao esvaziamento das funções sociais, históricas e culturais da língua; entretanto,  

São eles que sustentam a prática escolar de salas superlotadas, sem tempo 

(dos professores e dos alunos) para a leitura, sem tempo para a escrita 

devidamente preparada e revisada. São eles que sustentam a redução do 

estudo da língua a exercícios de análise da nomenclatura e da classificação 

morfossintática de frases e palavras. São eles que alimentam os simplismos 

infundados sobre a língua, sobre a gramática da língua, os quais, por sua vez, 

reforçam a “ideologia da incompetência” e alimentam os preconceitos contra 

os falares dos mais pobres e dos menos letrados. (ANTUNES, 2009, p. 182) 

No entanto, essa herança começa a perder força diante das mudanças provocadas na 

sociedade, em seu contexto cultural, político e econômico. E algumas discussões ganham 

espaço, apontando a possibilidade de se ter outro objeto de ensino e estudo nas aulas de língua 

portuguesa.  

1.1.2 Nova concepção, novas implicações 

Um passo significativo, então, para o enfrentamento dessas questões se deu através das 

reflexões e proposições no campo da área linguística, ao propor uma concepção de língua 

como interação.  

Percebe-se, como afirma Bagno (2002, p. 59), que 

Tentar preservar, impor e cobrar um padrão de comportamento linguístico 

único, aristocrático e obsoleto é um projeto que se contrapõe de maneira 

gritante a toda essa dinâmica da sociedade, da cultura e da língua. 

Nessa perspectiva de mudança, o foco do ensino de língua deixa de ser a gramática e 

suas regras postas nos manuais. A partir de uma noção mais abrangente de língua, o trabalho 

pedagógico precisa ser mais significativo e relevante. Assim, Antunes (2003) propõe um 

ensino de uma gramática que não exista “em função de si mesma, mas em função do que as 

pessoas falam, ouvem, leem e escrevem nas práticas sociais de uso da língua”. É preciso 

trazer para a sala de aula, segundo Antunes (2003,) uma gramática que tenha funcionalidade, 
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relevância, que não esteja isolada, mas seja contextualizada e desperte o interesse e que 

possibilite a compreensão de mais de uma norma. 

Isso implica, segundo Albuquerque (2006, p. 22), o trabalho com diversos gêneros do 

convívio de alunos e professores. “O trabalho com textos, tanto em nível de leitura como de 

escrita, passa a ser, então, o eixo norteador do ensino de Língua Portuguesa”. 

Considerando, como afirma Busnardo e Lopes (2010), um movimento entre os 

discursos da prática e as propostas oficiais, no qual este legitima as discussões que já existem 

nas comunidades disciplinares, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 23) em Língua 

Portuguesa também reforçam a necessidade de a escola constituir “práticas que possibilitem 

ao aluno ampliar sua competência discursiva na interlocução”. 

O ensino de língua passa a ter, então, a conotação interacionista, onde a função de 

interação da linguagem, conforme Antunes (2009, p. 175), leva-nos a adotar as “experiências 

da comunicação dialógica” como perspectiva para seu estudo. 

E isso faz toda a diferença entre o ensino tradicional com foco apenas nas regras 

gramaticais e o trabalho com análise linguística, abordagens analisadas nesse trabalho. 

Como já foi discutido anteriormente, longos foram os anos de tradição gramatical 

numa disciplina que assumia uma concepção de língua estática e sinônimo de estrutura. 

Assim como grande tem sido o esforço dos pesquisadores em demonstrar que essa concepção 

não garante e não efetiva a aprendizagem de uma competência leitora e escritora. 

Antunes (2003, p. 19) discute que as experiências inovadoras, no sentido de 

ultrapassar a herança deixada pela disciplina de gramática, ainda são isoladas, eventuais e 

assistemáticas, mesmo depois de tantas ações institucionais já realizadas para repensar a 

prática de ensino. É notório que essa transformação não possui um único viés. Há que se 

repensar a escola, as condições de trabalho, a valorização profissional e a estrutura e objetivos 

das formações oferecidas aos docentes. 

No entanto, já há, em algumas pesquisas como a de Morais (2002) e Albuquerque 

(2002), constatação da tentativa de apropriação dessa nova maneira de ensinar língua materna, 

desafio constante para os docentes que carecem de mais aprofundamento e maiores discussões 

sobre os fundamentos e as possibilidades de materializar essas mudanças em suas aulas. 

Isso também aponta para a importância de nosso objeto de pesquisa, no tocante à 

necessidade de compreender como está se materializando, nos procedimentos teórico-
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metodológicos, essa apropriação, na qual há sinais de permanências ou de mudanças, 

acolhendo novas concepções no trato com o ensino de gramática. 

1.2 A prática de Análise Linguística 

Uma postura sociointeracionista da língua implica mudanças no ensino de português, 

uma vez que contemplará atividades voltadas para as situações comunicativas da interação 

entre os falantes. Assim, as atividades de leitura e produção textual ganham espaço na sala de 

aula em um processo de mudança na prática de ensino dos professores de língua materna.  

Entretanto, assumir essa postura tem sido um processo gradativo: desde a década de 80 

do século XX, as discussões promovidas no campo acadêmico provocaram reflexões sobre o 

objeto de ensino da disciplina de língua portuguesa; as discussões desse período, em especial 

as de Geraldi (1984), apontavam que o professor gastava uma significativa parcela das aulas 

de português com o estudo das regras da língua.  

Surge então, a partir das reflexões desse mesmo autor, uma proposta de trabalho que 

une os três eixos essenciais do ensino de português: leitura, produção de textos e análise 

linguística. Inaugurando esse termo, Geraldi propõe que os professores partam da produção 

dos alunos para refletir sobre as questões estruturais e textuais da língua. O autor afirma que a 

“leitura de tais textos será a própria preparação das aulas de prática de análise linguística” 

(GERALDI, 2003 [1984], p. 68). 

Em outra edição desse livro, datada de 1994, Geraldi (2003, p. 74), em nota 

explicativa, alerta para o fato de que o termo análise linguística (AL) não é uma preferência 

por “novas terminologias”; essa expressão inclui não apenas a análise de questões 

gramaticais, mas também textuais como coesão e coerência, ampliando, assim, o ensino 

gramatical que até então vinha e ainda vem imperado nas aulas de português. O emprego do 

termo AL vem seguido de um objetivo essencial: para Geraldi, o fim da prática de AL é a 

reescritura do texto produzido pelo aluno, a sistematização dos aspectos da língua e não o 

domínio da terminologia gramatical que nomeia esses aspectos.  

Assim, quando esse conceito foi introduzido nas discussões sobre o ensino de 

português, a ideia inicial era “partir do erro para a autocorreção” (GERALDI, 2003, [1984] p. 

73-74) e, por esse motivo, não deveria tomar como ponto de partida os textos bem escritos 

dos autores conceituados, mas sim os textos dos próprios alunos, uma vez que é para auxiliá-

los que o ensino de gramática deveria servir.  
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É importante ressaltar que essa proposta inaugura o termo análise linguística. Isso, 

porém, não impediu que esse conceito fosse discutido e repensado, ao longo dos anos, por 

pesquisadores como Morais (2002) e Mendonça (2006), entre outros. 

Essas novas discussões apontaram a necessidade de repensar alguns aspectos da 

proposta inicial, entre elas a necessidade, por vezes, de trabalhar questões que não dependem, 

necessariamente, de um gênero textual específico ou apenas da produção dos alunos, mas 

podem englobar os aspectos ortográficos, morfológicos, sintáticos, além de tantos outros. 

(MORAIS, 2002; MENDONÇA, 2006). 

A fim de relacionar essa proposta de refletir sobre a língua, que foi denominada 

análise linguística, com o objeto de estudo desse trabalho, que é a materialização desse 

conceito na prática cotidiana da sala de aula, interessa-nos, então, conhecer a proposição 

inicial de Geraldi (2003, [1984]), quando do surgimento desse termo, assim como 

acompanhar as discussões que envolvem a ampliação/reformulação desse conceito (MORAIS, 

2002; MENDONÇA, 2006): 

Iniciaremos pela definição posta por Geraldi: 

Entendo por prática de AL a recuperação, sistemática e assistemática, da 

capacidade intuitiva de todo falante de comparar, selecionar e avaliar formas 

linguísticas e por prática de produção de textos o uso efetivo e concreto da 

linguagem, com fins determinados pelo locutor ao falar e escrever. 

(GERALDI, 2003, p. 91) 

É notória a preocupação do autor, a partir dessa conceituação, de demonstrar que o 

papel da AL não é ensinar de maneira artificial e sistemática as questões gramaticais. Mais 

que simular o uso da língua com exemplos e dados preexistentes, é preciso partir da situação 

real em que o aluno escreve, para verificar quais são as questões gramaticais e textuais que 

precisam ser exploradas.  

Embora esse primeiro passo teórico-metodológico de Geraldi em discutir e trazer um 

novo conceito para o ensino de língua portuguesa tenha sido um marco, Morais (2002, p. 1) e 

Mendonça (2006, p. 200) constatam que não houve significativas mudanças no ensino da 

gramática, tendo sido muito mais visíveis as modificações no trabalho com a leitura e com a 

produção escrita. Essa constatação instiga-nos a pesquisar o terceiro eixo – análise linguística 

– que, ao lado de leitura e produção de textos, norteia a prática de ensino em língua materna. 
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Um dos motivos, que podem ser elencados como motivação para essa constatação, 

pode estar relacionado ao que aponta Morais (2002, p. 3), que compreende que a “inércia” dos 

professores em relação a essa prática pode ter alguma relação com a dificuldade de afirmar, 

com precisão, o que a academia compreende por análise linguística. Assim, os docentes, 

afirma Morais (2002, p. 3), passaram a apresentar um conflito em sua prática de ensino: 

O espectro de decisões tomadas pelos docentes parecia incluir desde a 

ausência de ensino (de gramática), à manutenção das antigas práticas de 

transmissão/memorização de regras e de nomenclatura gramatical, as quais, 

muitas vezes, coexistiriam com situações de leitura e produção textuais em 

contextos significativos.   

Esse momento de transição também é verificado por Mendonça (2006, p. 201), que 

afirma que as práticas no Ensino Fundamental II (EFII) e no Ensino Médio (EM) se dividem 

entre a maneira tradicional de ensinar gramática e as novas práticas propostas para a reflexão 

da língua. 

Além dessa transição nas práticas docentes, Silva (2008) aponta esse momento 

também presente nos livros didáticos utilizados pelos professores.  

Naturalmente, essa transição também causa um conflito na identidade do professor de 

português, uma vez que sua formação inicial, na maioria das vezes, foi pautada pelo ensino de 

classificações e nomenclaturas e em sua formação continuada – quando há – o discurso se 

contrapõe ao que ele aprendeu e instiga uma mudança de prática. É recorrente a crítica ao 

ensino tradicional da gramática e, diante disso, afirma Mendonça (2006), um conflito de 

identidade se instala entre os professores que admitem trabalhar “tudo a partir do texto” ou 

usar a “gramática contextualizada” – sem, no entanto, compreender com propriedade qual 

seria o objeto de ensino decorrente dessa afirmação –, enquanto permanecem com sua prática 

habitual em sala de aula.  

Assim, nesse período em que convivem duas perspectivas distintas na sala de aula, 

urge compreender esse movimento que se dá entre permanências e mudanças no ensino da 

gramática, a fim de que se possa refletir sobre possíveis motivos, dificuldades e 

encaminhamentos que auxiliarão o trabalho docente. 

Para subsidiar esse estudo, é importante compreender, afinal, o que é análise 

linguística? Como reconhecer práticas de AL na sala de aula? Quais os princípios básicos que 

regem essa prática de ensino? 



26 

 

1.2.1 Prescrições teóricas sobre Análise Linguística 

Diante de uma opção política e pedagógica (POSSENTI, 2003) de possibilitar aos 

alunos os meios de aprender a norma linguística de prestígio, é preciso considerar, adotando o 

conceito de língua como espaço de interação, os falantes como agentes das relações sociais, 

produtores de linguagem e de sentido, opondo-se ao que o ensino escolar, segundo Perini 

(2005), fez-nos acreditar durante muito tempo: que não conhecemos a nossa língua. 

Além disso, é preciso ainda compreender a necessidade de realizar, na escola, 

atividades capazes de provocar a reflexão sobre a língua e de oportunizar que os alunos 

teorizem sobre essa reflexão. 

Para Geraldi (2003, [1984] p. 79), o termo AL foi utilizado para demonstrar “a 

substituição do trabalho com metalinguagem pelo trabalho de correção e autocorreção dos 

textos produzidos pelos alunos”. No entanto, neste trabalho, não reduziremos o termo 

“metalinguística” ao uso de nomenclaturas das categorias gramaticais, como alerta Morais 

(2002) quando apresenta trabalhos desenvolvidos no mundo francófono ou anglo-saxão, 

afirmando que eles 

têm demonstrado que as competências letradas, implicadas tanto na notação 

escrita como na produção-recepção de textos, dependem do desenvolvimento 

de habilidades não apenas para “usar a língua para se comunicar”, mas para 

refletir, em um nível minimamente explícito, sobre unidades (fonológicas, 

morfo-sintáticas) e dimensões (semânticas, pragmáticas, macro-textuais) do 

que se fala e se escreve. (MORAIS, 2002, p. 5) 

Concordando com Morais (2002) e Silva (2010), tomamos por atividade 

metalinguística 

a capacidade de não somente usar a linguagem para se comunicar – 

compreendendo e produzindo textos orais e escritos – mas, de refletir sobre 

ela em um nível explícito consciente e/ou de controlá-la deliberadamente, 

podendo-se (ou não) verbalizar as propriedades linguísiticas que se está 

focalizando. (SILVA. N., 2010, p. 43) 

Não restringindo o termo “atividade metalinguística”, podemos afirmar que é papel da 

escola desenvolver essa capacidade de reflexão que pode ou não – considerando a modalidade 

de ensino e seus objetivos – ser acompanhada do uso de nomenclaturas das categorias 

gramaticais. 

Nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, por exemplo, Mendonça 

(2006) alerta para a importância do conhecimento das nomenclaturas, uma vez que – além de 
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outros tantos motivos – o aluno precisa ter autonomia para realizar consultas a manuais, 

dicionários e gramáticas, assim como ter garantido o acesso a saberes valorizados 

socialmente. 

Para, então, compreender o que é análise linguística – considerando a necessidade 

dessa reflexão consciente sobre a linguagem que se usa – urge esclarecer que essa prática 

deve contemplar duas dimensões: a textualidade e a normatividade.  

Segundo Morais e Silva (2007, p. 138-139), a dimensão textual seria a abordagem de 

aspectos como “a organização, informatividade, coesão, coerência, pontuação, paragrafação, 

seleção do léxico adequado, utilização de recursos gráficos e de formato que orientem a 

leitura”; ao passo que a dimensão normativa estaria no âmbito de questões como “ortografia, 

concordância verbo-nominal, regência, emprego de tempos verbais e seleção de recursos 

linguísticos segundo a formalidade da situação”.  

Essas atividades textuais e normativas podem e devem vir, quando pertinentes, 

articuladas aos eixos de leitura e produção. Entretanto, também podem estar organizadas num 

trabalho a posteriori, como as consultas aos manuais e a sistematização de regras. Assim, a 

análise linguística poderá vir articulada á leitura, à produção, ou à própria análise linguística. 

Nessa perspectiva, o conceito AL, sistematizado por Mendonça (2007a, p. 97), 

contempla a construção de sentido nos usos linguísticos diversos e não apenas a produção dos 

alunos como ponto de partida para esse “movimento de reflexão sobre o funcionamento da 

linguagem”, como também conclui Morais e Silva (2007, p. 139) ao abordar que é possível: 

[...] refletir com os alunos sobre recursos linguísticos empregados nos textos 

de bons autores, observando, entre outras coisas, quais recursos – como o 

uso de variedades dialetais, a seleção do léxico e o emprego da pontuação – 

foram selecionados e o modo como foram usados.  

 Nessa abordagem mais ampla, Mendonça (2006, p. 208), então, define o trabalho com 

AL: 

O que configura um trabalho de AL é a reflexão recorrente e organizada, 

voltada para produção de sentidos e/ou para compreensão mais ampla dos 

usos e do sistema linguístico, com o fim de contribuir para a formação de 

leitores escritores de gêneros diversos, aptos a participarem de eventos de 

letramento com autonomia e eficiência. 
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Nessa perspectiva, o trabalho com a AL contribui para a efetivação das práticas de 

letramento
1
. A mesma autora (2007b, p. 74) afirma que, ao contribuir para a compreensão e 

escrita de gêneros textuais, a AL é um meio que amplia essas práticas. Isso se dá na medida 

em que o aluno torna-se capaz de usar a língua em situações comunicativas reais, não apenas 

do ponto de vista da estruturação do gênero que quer utilizar, como também do uso adequado 

da variação exigida por essa situação. Assim, com o auxílio da AL, os alunos passam a 

perceber as características dos gêneros, à medida que o professor orienta a reflexão a partir da 

composição e dos recursos de cada um.   

Partindo dessa abordagem, a AL tem, segundo Mendonça (2007b, p. 84), como um 

dos objetivos principais viabilizar a compreensão da diversidade de recursos que compõem os 

gêneros, a partir das reflexões sobre a constituição de cada um deles. Essa contribuição 

denota, então, a importância dessa prática em sala de aula.  

Fundamentando essa constatação, Mendonça (Ibidem, p. 76), afirma que “as mudanças 

que a AL traz para as aulas de língua materna são mais substanciais do que uma mera 

alteração de estratégia didática”.  

Nessa lógica de compreender os conceitos de AL, a fim de melhor compreender o que 

ela é e a que se propõe, é possível dialogar também com Morais (2002, p. 4) que nos direciona 

para uma reflexão sobre a prática de analisar a língua em busca de competências diversas: 

[...] dentro do que se denomina AL coexistem, por um lado, esforços de 

reflexão para aprimorar competências ligadas à composição textual 

(“adequação”, “coerência” e “coesão” em diferentes gêneros discursivos), 

juntamente com objetivos de ensino relativos à notação escrita (por exemplo, 

emprego da ortografia, da pontuação) e à apropriação de formas usadas na 

norma de prestígio (por exemplo, quanto à concordância verbo-nominal). 

Corroborando com Geraldi na concepção de trabalhar os três eixos essenciais no 

ensino da língua de maneira articulada, Mendonça (2007b, p. 80) aponta que “a AL não é um 

fim em si mesma”, e, por isso, a articulação com a leitura e produção é importante para um 

trabalho exitoso. É através também dessa articulação que os alunos perceberão, nos gêneros 

socialmente legítimos, a língua em seus usos, despertando para a construção de sentido. 

Assim, os exemplos previamente escolhidos para justificar as regras postas pela gramática 

                                            
 

1
 Letramento, segundo Soares (2003, p. 18), é “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o 

estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita”. Assim, neste trabalho, tomamos as práticas de letramento não como atividades individuais, mas como 

atividades que partem das práticas sociais ligadas à leitura e à escrita, nas quais esse grupo social está inserido.  
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normativa abrem espaço para as situações de uso real, contribuindo para uma verdadeira 

reflexão sobre os recursos constitutivos da língua. 

É provável que, ao assumir o trabalho com AL, tem-se uma aula que aponta para o 

letramento como essencialidade do trabalho desenvolvido na escola, ao passo que a 

persistência em apenas exemplificar as regras postas no manual didático pode desencadear 

uma aula que privilegie o ensino gramatical isolado da sua aplicabilidade nos textos legítimos 

socialmente.  

O conceito proposto, então, por Mendonça (2007a, p. 107) amplia as condições de 

prática de AL, quando aponta a possibilidade de o professor intervir adequadamente, 

orientando a reflexão sobre a língua a partir de textos dos próprios alunos, como também de 

outros autores. Além disso, aponta ainda a possibilidade do uso de manuais e gramáticas, a 

fim de sistematizar o que foi refletido pelos alunos. 

Entretanto, o discurso de desempenho defasado apresentado pelos professores na 

pesquisa de Morais (2002), reforça a crise de identidade, no tocante ao que ensinar, sofrida 

pelos professores ligados ao ensino de língua portuguesa: querem manter um distanciamento 

do ensino das regras, mas não compreendem com clareza o que fazer para realizar o trabalho 

de reflexão sobre a língua.  

Um dos fatores que podem contribuir com esse conflito é o fato de muitos autores 

entrarem em uma enfática defesa sobre a dimensão discursiva da língua. Isso pode ter causado 

certo preconceito em relação às reflexões morfológicas, sintáticas e ortográficas da língua 

(MORAIS, 2002, p. 4), ficando esses aspectos confinados ao trabalho de “revisão textual”. 

Diante dessas constatações, é notória a importância do conceito sistematizado por 

Morais (2002), uma vez que propõe explicitamente a necessidade do trabalho voltado para as 

competências que auxiliem o aluno a ser proficiente no uso de sua língua, não somente 

adequando-a textualmente na construção do sentido, como também adequando sua escrita às 

situações que exigem o uso da norma de prestígio, quando necessário. 

É essencial, uma vez que o trabalho com AL foi proposto inicialmente como análise 

dos aspectos problemáticos encontrados nos textos dos alunos, que essa abordagem preliminar 

feita por Geraldi não seja reducionista. Não se trata de limpar, ou como afirma Mendonça 

(2006, p. 214), de “higienizar os textos produzidos por eles”. É importante que o professor e o 

aluno reflitam sobre o texto nos mais diversos aspectos, contemplando, além das lacunas 

deixadas, os aspectos positivos utilizados na construção textual do aluno.  
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Além disso, há necessidades latentes da própria produção que exigem um trabalho 

mais aprofundado e contínuo. Mendonça (2006) aponta para a necessidade de trabalhar 

algumas questões de maneira recorrente, seja em gêneros lidos ou escritos. 

Sobre isso, Mendonça (2007b) afirma que a AL transforma a organização dos 

conteúdos, porque considera primordial a construção do sentido nas reflexões que serão feitas 

em sala de aula. 

Ora, esse é um aspecto importante de ser analisado na prática de ensino do professor 

de português: a sala de aula que pratica a AL pode reorganizar-se a partir das leituras e 

produções realizadas, assim como pode possibilitar a sistematização de alguns conteúdos que 

necessitam de um aprofundamento maior. 

Um aspecto a ser analisado sobre o que não se constitui AL é a prática denominada 

“gramática contextualizada”. Sob esse formato, muitos professores passaram a usar o texto 

como um adorno ou como um suporte para retirar exemplos que se encaixassem nas regras 

ensinadas, ou ainda para exemplificar, isolando o termo do contexto.  Assim, o foco não era a 

reflexão sobre os recursos, sobre os fenômenos linguísticos, mas apenas a identificação 

destes.  

A prática proposta em AL não é um novo método, uma nova roupagem do ensino de 

gramática, não se resume em criar um novo jeito ou uma nova estratégia para apenas 

transmitir conceitos e definições. Não se trata de usar o texto como pretexto para repetir as 

práticas pouco reflexivas que se tinha (ou se tem) na escola. 

Mendonça (2007b, p.75) conclui que “a AL não significa apenas uma mudança de 

métodos, mas, sim, outra concepção do que seja a linguagem e do que deve ser o seu ensino”. 

Assim, a AL não é o oposto de ensinar gramática, tampouco a confirmação das 

práticas repetitivas apenas de regras e classificações a partir de um texto. Mendonça (2006) 

coloca a questão sobre um novo paradigma, afirmando que a AL também se ocupa da 

normatividade, no entanto, em outra perspectiva, pois os objetivos são distintos. 

A autora traça um quadro de atividades para o eixo da leitura, que exemplifica tal 

perspectiva:  
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Quadro 1: Procedimentos do ensino de gramática comparados com os realizados na prática de 

AL. 

 

ENSINO DE GRAMÁTICA 

Objeto de ensino Estratégia mais usada Habilidade esperada 

Advérbios, locuções 

adverbiais e orações 

adverbiais 

 Exposição de frases e períodos (ora 

inventados, ora retirados dos textos de leitura) 

para identificação e classificação dos termos. 

 Uso das explicações das gramáticas como 

texto didático de base para a abordagem do 

assunto. 

 Identificar e classificar os termos 

em orações e períodos. 

 Transformar advérbios em 

locuções adverbiais. 

 Fazer a correspondência, em 

exercícios escolares, entre 

locuções adverbiais e advérbios, 

resultando, algumas vezes, em 

construções que não se 

equivalem pragmaticamente (por 

ex.: de forma feliz = felizmente, 

de forma real = realmente etc.). 

Adjetivos, locuções 

adjetivas e orações 

adjetivas 

 Exposição de frases e períodos (ora 

inventados, ora retirados dos textos de leitura) 

para identificação e classificação dos termos. 

 Exposição de listas de adjetivos relativos a 

certas locuções, a serem memorizadas. 

 Uso das explicações das gramáticas como 

texto didático de base para abordagem do 

assunto. 

 Identificar e classificar os termos 

em orações e períodos. 

 Transformar adjetivos em 

locuções adjetivas. 

 Conhecer e reproduzir, em 

exercícios escolares, a 

correspondência entre locuções 

adjetivas e adjetivos, geralmente 

de uso menos comum (de gelo = 

glacial; de chumbo = plúmbeo 

etc.). 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Objeto de ensino Sugestão de estratégias Competência esperada 

Expressões adverbiais 

indicadoras de 

circunstâncias 

 Leitura e comparação de gêneros diversos; 

observação de casos particulares para se 

chegar a conclusões mais gerais. 

 Consulta a manuais, gramáticas e dicionários 

para ampliar as discussões e o próprio 

repertório de expressões etc. 

 

Perceber que: 

  as circunstâncias podem ser 

analisadas – por meios dos 

adjuntos adverbiais e outros 

recursos – construindo-se 

expectativas de leitura e matrizes 

de sentido relevantes para a 

compreensão global (ex.: o uso 

de Na verdade, indicando a 

posição do locutor); 

 Em diferentes gêneros, há usos 

específicos desses recursos para 

atender a propósitos distintos 

(ex.: notícia e fábula). 

Processos de 

adjetivação/qualificação 
 Leitura e comparação de textos; observação de 

casos particulares para se chegar a conclusões 

mais gerais. 

 Consulta a manuais e gramáticas e dicionários 

para ampliar as discussões e o próprio 

repertório de expressões etc. 

Perceber que: 

 a adjetivação pode ser construída 

por meio de várias estratégias e 

recursos, criando diferentes 

efeitos de sentido; 

 gêneros diferentes admitem 

certas adjetivações e não outras, 

como as notícias com descrições 

mais “contidas” que uma fábula 

ou um artigo de opinião; 

 os processos de 

adjetivação/qualificação, 

incluídos numa descrição, 

podem estar além do uso dos 

adjetivos, revelando-se na 

escolha dos verbos (esbravejou 

no lugar de afirmou), por 

exemplo. 

(MENDONÇA, 2006, p.210-211) 
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É clara a diferença entre o foco, os objetivos e a concepção dessas duas práticas. 

Entretanto, a prática de AL não impede, como foi afirmado anteriormente, de se trabalhar as 

questões normativas, uma vez que a construção de sentido passa pelos fenômenos e recursos 

da língua. Sobre isso, Neves (2003, p. 85) afirma, de maneira firme, que “não há discurso sem 

gramática, mas que também não há gramática sem discurso”. 

É também de suma importância ressaltar, a partir desse quadro apresentado por 

Mendonça, que não se defende aqui a negação do ensino de regras, como afirma Antunes 

(2003, p. 88): 

[...] a questão maior aqui não é ensinar ou não ensinar gramática. Por sinal, 

essa nem é uma questão, uma vez que não se pode falar nem escrever sem 

gramática. A questão maior é discernir sobre o objeto do ensino: as regras 

(mais precisamente, as regularidades) de como se usa a língua nos mais 

variados gêneros de textos orais e escritos. 

Essas regras, como já afirmamos anteriormente, podem ser de construção da 

textualidade, da estrutura composicional, dos recursos linguísticos ou relativas à 

normatividade, como a ortografia, concordância, regência (MORAIS; SILVA, 2007). 

É relevante, na contemplação dessas diferenças, perceber que no ensino de gramática, 

da maneira como foi apresentado no quadro acima, há ausência de um trabalho em parceria 

com os eixos da leitura e da escrita. Essa articulação é, no entanto, uma forte aliada para a 

prática de AL. 

Sobre esse aspecto, Mendonça (2006, p. 203) explica o porquê de ensinar partindo dos 

textos: “[...] o fato de que a aquisição da linguagem se dá a partir da produção de sentido em 

textos situados em contexto de interação específicos e não da palavra isolada; ocorre, 

portanto, do macro para o micro”. 

Perceber essas diferenças na prática de ensino do professor de língua materna 

contribui também para discutir essa mudança de postura educativa, que é muito mais profunda 

do que o fato de ensinar ou não gramática, pois questiona a maneira como a escola entendeu o 

seu papel no ensino de língua materna. 

A prática de AL é, portanto, uma possibilidade de reafirmar a importância do trabalho 

com os gêneros, numa perspectiva de letramento de crianças e jovens que possam atuar como 

leitores e produtores proficientes fora da escola. Essa é uma discussão relativamente recente, 

considerando, segundo Mendonça (2007b, p. 86), o momento das “tentativas de sua 

implementação em sala de aula”.  
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Por isso, é importante ressaltar que essas prescrições sobre o que vem a ser a AL estão 

no âmbito da idealização teórica. É preciso constatar como se configura essa prática nas aulas, 

como se dá esse movimento entre o ensino apenas de classificações e a possível reflexão 

sobre a língua em uso. Há uma real necessidade de mais pesquisas se debruçarem sobre o 

tema, com o intuito de auxiliar na compreensão do conceito de AL, da sua materialização em 

sala de aula e na superação dos desafios inerentes à mudança. 

1.2.2 Análise linguística e o Ensino da Norma Padrão 

Conforme já vem sendo apresentado, é necessário compreender que propor a prática 

de análise linguística não implica abandonar a gramática, uma vez que “todos os usos da 

língua são submetidos à aplicação de regras” (ANTUNES, 2007, p. 72). A problemática, 

portanto, gira em torno de duas questões: as regras estudadas nem sempre fazem parte da 

norma de uso real; além disso, não auxiliam na formação de leitores e produtores de texto. 

Quanto à primeira questão, é importante ressaltar, desde o princípio, que se trata de 

ensinar na escola as regras da norma de prestígio de uso real, aquela que é realmente utilizada 

nas situações formais por aqueles com alto nível de escolaridade, e não as regras idealizadas 

pela norma prescritiva, que nem sequer aparecem nos textos desse grupo de prestígio, 

conforme Mattos e Silva (2011). Isso seria assumir a inserção deste aluno nas situações 

formais e reais de uso da língua. 

Quanto ao segundo aspecto, é preciso discutir a forma como tem se estudado 

gramática na escola. Se além de dominar as regras da norma idealizada lusitana (MATTOS e 

SILVA, 2011), esse ensino ainda tiver como objetivo principal apenas a memorização dessas 

regras, sem aplicabilidade real nas situações textuais, parece não ser possível um ensino de 

língua materna para formação de leitores e produtores de textos.  

Assim, para melhor compreender a prática reflexiva da língua, urge fazer a 

diferenciação entre regra e nomenclatura, antes de adentrar na discussão sobre norma. É 

também a partir dessas concepções que a postura frente ao ensino de gramática pode se 

revelar como permanente ou inovadora, apontando mudanças na prática.  

A primeira distinção que é necessária realizar diz respeito à diferença entre 

nomenclatura e classificação gramatical. Para Antunes (2007), há um grande e comum 

equívoco: conhecer as nomenclaturas, as classificações não é estudar regras gramaticais. Para 

melhor compreender essa diferença, vejamos o que é regra e o que é nomenclatura. 



34 

 

As regras “são orientações acerca de como usar as unidades da língua, de como 

combiná-las, para que produzam determinados efeitos” (ANTUNES, 2003. p.86). Não há, 

portanto, reflexão sobre a língua sem regras que encaminham o uso dessa língua nos mais 

variados contextos. 

Entretanto, o conhecimento acerca dos nomes dados às unidades, às categorias e suas 

classificações, não é ensino de regras gramaticais. É apenas o reconhecimento da 

nomenclatura utilizada para designar os fenômenos. O que se apresenta como problema, 

diante desta questão, é que saber classificar passou a ser tratado como sinônimo de aprender 

regras. Provavelmente, o fato da descrição das regras exigirem o uso de taxonomias, provoque 

esse equívoco. E é isso que precisa ser superado, como afirma Morais (2002): 

Entendemos que é preciso assumir, dentre seus objetos de conhecimento, a 

especificidade daqueles objetos que se vinculam à apropriação de formas 

socialmente prestigiadas de escrever e falar, se queremos nos opor ao ensino 

de nomenclaturas e taxonomias da GNT. 

Não se pode deixar de mencionar também que a manutenção do ensino tradicional de 

gramática pode estar vinculada à necessidade de controle, de seleção, imposta pela estrutura 

organizacional da escola (BATISTA, 1997). Esse procedimento facilitaria, de certa forma, ao 

professor, atender às demandas de objetivação, correção, e avaliação dentro desse modelo 

escolar seletivo e classificatório. O professor atuaria então como um juiz que pode julgar o 

que se deve ou não dizer, atribuindo a si certo poder. Batista (1997, p. 110) afirma que 

Se isso é verdade, é preciso supor, portanto, que ele desenvolva, 

particularmente, não um domínio geral da disciplina gramatical, mas um 

domínio daquelas dimensões da disciplina cujo uso é mais premente na sala 

de aula: mais do que desenvolver o domínio de conhecimentos e habilidades 

relacionadas à dimensão descritiva do saber gramatical, o professor parece 

ser levado a desenvolver habilidades e conhecimentos relacionados à 

dimensão prescritiva desse saber, ou, em outros termos, as habilidades de 

abstrair os enunciados de sua situação de uso e colocar a forma em primeiro 

plano, uma disposição mais analítica do que sintética, uma atenção maior à 

parte do que ao todo e o domínio daquelas pequenas regras que se acumulam 

na tradição normativa mais do que nas gramáticas normativas, e cuja 

concretização exemplar era feita por aqueles “consultórios gramaticais” que 

se multiplicavam no início do século, definindo “o que não se deve dizer”. 

Outra questão que emerge dessa discussão é o que é norma. Dois sentidos são 

imediatos nessa compreensão: norma como usual, regular, que implica – conforme Antunes 

(2007, p. 86) – “o conceito de normalidade”; e norma como "normatividade”, isto é, indicação 

de como deve ser o uso.  
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Mattos e Silva (2011) traz uma discussão pertinente sobre norma, ao apresentar a 

contradição principal do ensino de português: temos a norma prescritiva, ou também chamada 

de norma padrão, que difere da norma realmente utilizada nas situações formais, ou norma 

real. A língua ensinada, muitas vezes, difere da língua que se fala. Assim, a normatividade é 

posta em questão quando comparada com a normalidade da língua, presente nos textos orais e 

escritos que circulam socialmente. 

Considerando essa questão e dentro da problemática que se impõe nesta pesquisa, é 

importante ressaltar que a normatividade nem sempre corresponde à norma de uso real, e esta 

é anterior à norma prescritiva (COSERIU, 1978). 

A escola, então, fez por muitos anos (e, em alguns casos, ainda faz) uma repetição do 

modelo de disciplina implantado há, pelo menos, dois séculos, quando se instituiu a Língua 

Portuguesa como idioma oficial a ser estudado, e quando o importante era ensinar a norma 

prescritiva, estudar a normatividade sem considerar a normalidade.  

Bagno (2002) lembra que para justificar o estudo da língua nacional e retirar o estudo 

do latim – o que era visto até então com estranheza, pois o latim era a língua prestigiada da 

época –, os portugueses renascentistas encontraram muitas semelhanças com o latim. Assim 

justificado, os gramáticos criaram um modelo de língua para ser utilizado na dominação das 

terras aos poucos conquistadas por Portugal. Para essa criação, uma seleção de regras, que 

melhor se aproximassem do latim clássico, foi feita. E é deste período histórico que data a 

elaboração da “norma padrão clássica da língua portuguesa”. 

É possível perceber, então, que, historicamente, a norma padrão se estabeleceu dentro 

da perspectiva de normatividade, prescrevendo como o uso deveria ser. Tudo que era anterior 

a esta seleção foi classificado de português arcaico. Para Bagno (2002), esse processo de 

criação de uma língua e a seleção feita nesse processo “representou um corte, uma interrupção 

artificial do fluxo natural da língua, um desvio de seu curso e uma imobilização de sua 

dinâmica”. Essa reflexão é importante para desmistificar o fato da supremacia linguística da 

norma padrão, uma vez que não foram os usos que determinaram sua criação, mas uma 

necessidade política e de manutenção de um grupo social dominante. 

Coseriu (1978) já afirmava que, em um primeiro grau de formalização, as estruturas da 

língua são normais, tradicionais e só depois, em outro grau de formalização, passam a ser os 

conceitos, que, por sua vez, não são arbitrários, pois ao invés de serem aplicados na fala, se 

manifestam a partir dessa fala.  



36 

 

Em prol desse objetivo dominador, muitas regras de uso comum foram descartadas e 

nenhuma inovação dentro das regras eleitas foi permitida.  

Dialogando com a visão, anteriormente destacada de Mattos e Silva (2011), Antunes 

(2007) afirma que essa norma padrão seria então a norma culta ideal, aquela sem erros e que 

deveria servir como modelo para as interações linguísticas. Entretanto, por ser um ideal 

estático, cujos exemplos são baseados em obras literárias de mais alto grau de formalidade, 

nem sempre condiz com a norma culta real, utilizada pelos que fazem a comunicação pública, 

formal, divulgada nos espaços considerados “cultos”. Para Antunes (2007, p. 93) os usos 

realizados por escritores, cientistas, repórteres, cronistas, comentaristas, articulistas, entre 

outros, “é que representam os parâmetros da norma culta real, aquela que deveria constituir a 

referência de identificação da norma prestigiada”. 

Ora, o uso da norma culta ideal não está presente, como bem sabemos, em todas as 

situações comunicativas, uma vez que os falantes convivem entre si, movimentam-se e 

mesclam o jeito de dizer. Isso faz dela apenas uma das diversas normas de que dispomos, ao 

interagir com o outro.  

Quer dizer, não existe uma norma pura, nem mesmo uma única norma culta, 

nem um uso fechado de determinada comunidade ou região. Por isso mesmo, 

o melhor é falar em normas cultas. Normas que são uma mistura de 

diferentes tendências; normas mescladas, difusas, cujos contornos de 

diferenciação são bastante fluidos. (ANTUNES, 2007, p. 91) 

Isso foi posto não para que se condene ou abandone a norma culta, mas para que se 

leve em consideração que ensinar a norma de prestígio social realmente usada, portanto a 

norma culta de uso real, obrigação inconteste da escola – uma vez que, como afirma Mattos e 

Silva (2011, p. 13), “o papel da escola perante a norma está diretamente ligado à política para 

a sociedade que se quer”– exige um olhar sensível ao que se produz socialmente e é legítimo 

de análise.  

Além disso, é importante ressaltar que já que vivemos em uma sociedade que busca 

constantemente mecanismos para regular o uso da língua, é preciso que a escola, onde o 

ensino dessa norma é necessário, invista num trabalho que não desrespeite as variedades 

linguísticas, as normas sociais (com e sem prestígio social), e trabalhe as regras gramaticais 

que permeiam a norma real de prestígio (MATTOS E SILVA, 2011). 

O trabalho de análise linguística na sala de aula também pode possibilitar a reflexão 

dos textos legitimados na sociedade. Assim, o estudo das regras pode ser pautado pelos usos 
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efetivos que se faz da língua. Isso não é possível pelo ensino tradicional de gramática, que 

contempla o estudo das regras como fim em si mesmo, com exemplos previamente 

encaixados nas regras postas e com ênfase na classificação e nomenclatura: o inverso de toda 

atividade que tem por objetivo tornar o falante apto a utilizar a linguagem em situações 

diversas, com habilidade e competência.  

Assim, analisar os textos, perceber as particularidades e as especificidades de cada 

gênero trabalhado, bem como as regularidades constantes nesses textos é fazer uso da 

gramática, é conhecer e ampliar o léxico. É o uso e a reflexão sobre esses gêneros que leva à 

compreensão das regras e possibilita a apreensão da norma culta de uso real. Essa é a notória 

diferença entre ensinar apenas classificações e refletir sobre a língua. 

Outro argumento bastante pertinente, segundo Bagno (2002), é o questionamento 

sobre a acriticidade com a qual a disciplina de língua portuguesa é tratada, diferentemente das 

demais disciplinas que colocam em cheque muitas crenças passadas: a História, a Biologia, a 

Química ou a Geografia, por exemplo, acompanham as mudanças inevitáveis, ao longo do 

tempo, e permitem uma reflexão histórica e social desse processo de mudança. Em Língua 

Portuguesa, no entanto, o ensino focado apenas nos conceitos, sem contestação, parece 

permanecer desde a criação da Gramática Tradicional, objetivando a dominação dos povos 

conquistados (BAGNO, 2002). 

Por isso, se o objetivo das aulas de português for o de corrigir, demonstrar como deve 

ser o uso da norma prescritiva, a partir de exemplos e frases soltas ou de textos que servem 

apenas para a retirada dos exemplos desejados, e fazer os alunos apreenderem apenas as 

designações ou apenas as nomenclaturas oficiais dos termos estudados, teremos a repetição do 

círculo em prol da manutenção de um ensino que não encontra mais respaldo em nosso 

tempo. 

Assumir o caráter funcional, interativo, discursivo e social da língua é, principalmente, 

encarar a função da gramática como reguladora e orientadora da norma culta de uso real, que 

circula nos textos legais, oficiais, acadêmicos e literários de uma sociedade contemporânea, 

que deseja transformar e transformar-se. O objetivo dessas aulas de português seria o ensino, 

a investigação, a pesquisa. Seria, segundo Antunes (2007, p. 155), “estimular o gosto pela 

pergunta, pela descoberta autônoma, pelo prazer de explorar os cantos todos da linguagem, 

ela que permite a grande aventura da troca de ideias, de opiniões, de saberes e poderes...”. 
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Esse, na perspectiva que defendemos, é o papel da análise linguística na sala de aula. 

A reflexão sobre a língua não dispensa o estudo de regras, mas amplia o formato das aulas 

que antes se dedicava apenas às classificações, nomenclaturas e regras que não eram usadas. 

Uma vez que a reflexão parte do texto real, legitimado socialmente, é possível investigar 

vários aspectos textuais, discursivos, ideológicos, estruturais e normativos dos diversos 

gêneros. Mais do que reconhecer o adjetivo, por exemplo, e classificá-lo em “uniforme” ou 

“biforme”, os alunos poderiam construir conhecimento acerca do sentido dos adjetivos, da 

aplicação de seus diminutivos, do emprego frequente em alguns gêneros e seu total 

desaparecimento em outros, do efeito ideológico e social causado pelo seu emprego, entre 

tantos outros aspectos que promovessem a descoberta e a apropriação da língua. 

Entretanto, quebrar toda uma tradição, um habitus individual e coletivo de práticas 

voltadas para ensino de gramática por si só, não é uma tarefa fácil, confortável e simples de 

realizar. Antunes (2009, p. 229) afirma, sabiamente, que muitas vezes o processo de mudança 

não pressupõe remover, descartar ou destruir os objetos. A mudança implica, sim, mudar a 

forma de olhar e agir sobre esses objetos, que, inclusive, não podem ser destruídos.  

Há que se considerar que um momento de transição entre o ensino da gramática 

tradicional e a reflexão sobre a língua é um grande ganho para os estudantes brasileiros. Uma 

tradição que, como afirma Mattos e Silva (2011, p. 17) “só teve os seus alicerces abalados 

pelas novas orientações linguísticas do século XX, que alcançaram o mundo universitário do 

Brasil na metade do século, mas efetivamente se espraiam nas últimas décadas”, não poderia 

ser repensada e reelaborada com consistência em poucos anos.  

Há, então, uma relevante contribuição das pesquisas nessa área, a fim de auxiliar na 

compreensão desse movimento e no reconhecimento das possibilidades, das mudanças já 

efetuadas e das dificuldades que se instauram no ensino de língua materna.  

1.3 Saberes e práticas docentes: o desafio de mudar a partir de uma postura reflexiva 

Muitos ainda são os discursos que responsabilizam apenas os docentes pela resistência 

às novas concepções educativas, pela resistência às mudanças necessárias para a realização de 

um ensino de qualidade e pela ausência de compromisso em atuar em consonância com as 

discussões teóricas propostas nas academias. 

O que esses discursos não levam em consideração é o fato de que, para além dos 

outros fatores vinculados à questão educacional – como estrutura física, salário, espaço para 
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pesquisa e condições de trabalho, entre outros –, o docente não se forma apenas na instituição 

de ensino em que concluiu o magistério ou a licenciatura.  

As pesquisas que envolvem prática docente têm apontado uma necessidade de 

repensar a formação inicial e continuada dos professores (PIMENTA, 2005), a fim de 

contemplar os diversos saberes envolvidos no ato educativo. Além disso, essa possível 

rejeição ao discurso acadêmico decorre, segundo pesquisa realizada com professores 

quebequenses por Tardiff e Zourhlal (2005), de um descrédito da universidade, causado, na 

opinião dos professores pesquisados, pela abstração e descontextualização dos produtos da 

pesquisa acadêmica, que se afastam do cotidiano da sala de aula.  

Outro fator a ser considerado, segundo os mesmos autores, é que o tempo dedicado à 

leitura das pesquisas sobre ensino é escasso, visto que a carga horária de trabalho dos 

professores exige muito tempo e energia, “o que constitui, consequentemente, um grande 

obstáculo à apropriação dos conhecimentos advindos da pesquisa”. (TARDIFF; ZOURHLAL, 

2005. p. 26). 

Assim, se os professores não se formam apenas nas Instituições de Ensino Superior e 

todas essas questões precisam ser contempladas, urge a necessidade de compreender a 

aquisição dos saberes dos docentes, a fim de melhor estruturar sua formação inicial e 

continuada, além de seu envolvimento com o produto das pesquisas acadêmicas. 

Essa constatação nos remete a uma discussão feita por Tardiff & Raymond (2000), 

que, através de pesquisas, apontam que existem fontes pré-profissionais que contribuem para 

o educador que ele se tornará. Essa é uma questão a priori para tratar de mudanças nas 

práticas de ensino, visto que não podemos ignorar a relação existente entre os saberes que são 

adquiridos durante anos de escolaridade como aluno e os que se originaram de formações e 

discussões ao longo da carreira. 

É por esse motivo que, ao discutir a prática de análise linguística na escola, as 

possibilidades e os entraves que constituem um processo de mudança nas aulas de português, 

é imperativo trazer essa discussão e direcionar um olhar sensível à conjuntura paradoxal que 

se instala na história do docente no ambiente da escola: o aluno que virou professor e carrega 

consigo marcas e experiências anteriores a sua decisão de formar-se educador. É possível 

ancorar-se também na constatação de Tardiff que afirma: 

Querer estudar os saberes profissionais sem associá-los a uma situação de 

ensino, a práticas de ensino e a um professor seria, então, um absurdo. É a 



40 

 

mesma coisa que querer estudar uma situação real de trabalho, uma situação 

real de ensino, sem levar em consideração a atividade do professor e os 

saberes por ele mobilizados. Finalmente querer estudar os professores sem 

estudar o trabalho e os saberes deles, seria um absurdo maior ainda. 

(TARDIFF, 2000. P. 11) 

Assim, para analisar as práticas de ensino e perceber nelas o movimento entre 

permanências e mudanças no ensino da gramática, urge compreender os saberes que esses 

professores mobilizam na sala de aula, sejam eles de natureza pré-profissional ou profissional, 

e considerar ainda as situações que emergem no cotidiano na escola e a forma como os 

professores se relacionam com essas situações. 

Longe de esgotar qualquer reflexão, esperamos contribuir para uma análise plural – 

sobre as dificuldades que os professores sentem para mudar seus saberes e práticas – que 

ultrapasse o discurso de responsabilizar os docentes pelas permanências em um ensino 

pautado apenas em nomenclaturas e classificações gramaticais. 

1.3.1 O professor como aluno: fontes do saber ensinar 

Para Tardiff & Raymond (2000, p. 218) o professor, durante toda sua trajetória pessoal 

e como aluno, apreende uma série de conhecimentos, valores e técnicas que são interiorizados 

e, posteriormente, utilizados como referência para as situações de atuação docente em sala de 

aula. Assim, podemos afirmar que a carreira docente atravessa dimensões identitárias, de 

socialização, como também fases e mudanças (TARDIFF, 2000, p. 14) 

A esse respeito, abordando a questão da identidade do professor, Pimenta (2005) 

lembra que essa identidade não é algo estático. Ao contrário, como outras profissões, a 

profissão de professor está inserida num contexto histórico e social, assim como cada um que 

adentra nela também possui uma história, também possui marcas individuais e coletivas que 

foram construídas ao longo do tempo. 

Portanto, não se podem negligenciar os anos de escolaridade nos quais o professor 

aprendeu modelos, incorporou práticas e selecionou como boas ou ruins aquelas que viveu 

como aluno: 

Quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, já têm saberes sobre 

o que é ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que foram de 

diferentes professores em toda sua vida escolar. Experiência que lhe 

possibilita dizer quais foram os bons professores, quais eram bons em 

conteúdo, mas não em didática, isto é, não sabiam ensinar. Quais professores 

foram significativos em suas vidas, isto é, contribuíram para sua formação 

humana. (PIMENTA, 2005, p. 20). 
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Também Tardiff & Raymond (2000, p. 224) afirmam que “o tempo de aprendizagem 

do trabalho não se limita à duração da vida profissional, mas cobre também a existência 

pessoal dos professores, os quais, de certo modo, aprenderam seu ofício antes de iniciá-lo”.  

Além dessas experiências, outras construídas socialmente também são influentes nessa 

formação do ser professor: a questão da valorização social e financeira, as representações 

sociais que se tem dessa profissão, os desafios – escolas precárias, alunos difíceis, a carga 

horária excessiva de trabalho – enfrentadas por esses profissionais.  Como esquecer todas 

essas experiências que estão internamente postas e marcam o referencial do que é ser docente 

para os professores? 

Assim, o objeto de pesquisa desse trabalho, exige a reflexão sobre os saberes docentes 

e a sua relação temporal, exige também compreensão do “sistema de crenças” (Campos, 2009, 

p. 44) dos professores: o processo de mudança na prática de ensino se dá dentro desse 

complexo contexto e não referenciá-lo seria sinônimo de incompreensão do fenômeno 

educativo.  

Dentre esses saberes, cuja importância de reflexão tratamos acima, pode-se elencar, 

entre outros, segundo Tardif (2000), os saberes disciplinares que partem das disciplinas 

oferecidas pelas instituições de formação inicial e continuada; os saberes curriculares, que se 

apresentam sob a forma de programas escolares que integram objetivos, conteúdos e métodos; 

e os saberes experienciais que surgem no desenvolvimento de sua função docente, no trabalho 

cotidiano da escola e da sala de aula. 

É importante destacar que a prática do professor “integra diferentes saberes, com os 

quais o corpo docente mantém diferentes relações” (TARDIF, 2000, p. 36). Assim, 

contemplando essas discussões, é possível perceber o quanto é preciso vivenciar outras 

experiências (leituras, formação continuada, conversa com colegas) para que, somadas às que 

já existem, seja possível mudar a prática. 

Para Chartier (2010), os professores têm necessidade dos saberes científicos, mas 

apenas como ferramentas e não como dogmas. Assim, para a autora, somente a aquisição de 

saberes científicos ou somente a reflexão sobre a prática não é fator determinante nas 

mudanças ocorridas em sala de aula. 

Em língua portuguesa, especificamente, foram muitos anos de uma tradição gramatical 

que não refletia sobre os fenômenos linguísticos e considerava bom leitor e bom escritor 

quem dominasse as regras e classificações postas nos manuais didáticos. Retomando Soares 
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(1998), vê-se que a disciplina de Português, instituída em 1759, permaneceu nos mesmos 

moldes por, aproximadamente, duzentos anos, pois somente a partir dos anos 60 do século 

XX algumas questões sobre esse aspecto começaram a ser discutidas. 

É nesse período também que as pesquisas sobre docentes e suas práticas, segundo 

Ferreira (2007), enfatizam o professor como aquele que domina o conteúdo disciplinar. 

Assim, enquanto se discute o ensino de regras gramaticais e o uso de uma variação que não 

mais combinam com a clientela que entra na escola com a democratização do ensino (a partir 

de 1960), ainda se reforça a necessidade de o professor dominar sua disciplina. 

Ora, em Língua Portuguesa dominar o conteúdo até então foi visto como dominar a 

gramática. Que mais haveria de ser? Os estudos linguísticos, somente a partir do final da 

década de 70 do século XX, começam a desvelar a verdadeira função do professor de 

português, tendo em vista os resultados desastrosos provocados pela atuação da disciplina até 

então. 

Assim, ao se considerar a questão dos saberes pré-profissionais (TARDIFF; 

RAYMOND, 2000) e a esse aspecto relacionar a história escolar dos professores de língua 

portuguesa, será notória a (re) produção de práticas e de rotinas incorporadas no professor 

ainda enquanto aluno, embora não haja determinismo: seus professores só ensinavam 

gramática nas aulas de português, os exercícios eram meramente classificatórios, dominar as 

regras era sinônimo de “saber falar e escrever” e bom professor era aquele que dominava a 

gramática inteira. 

Uma mudança de prática não acontece de forma instantânea, como muitas vezes é 

cobrado do professor, quando este participa de uma formação continuada. Mudar exige uma 

ação reflexiva que demanda tempo, além de vivências diversas e leituras apropriadas. Além 

disso, mudar também significa estar “seguro” para desconstruir e reconstruir e nem sempre o 

professor está preparado para assumir essa tarefa de “desaprender”, nem se sente confortável 

para abandonar toda a identidade que construiu. 

1.3.2 Refletindo e mudando habitus 

Refletir sobre as rotinas internalizadas que emergem nas situações postas em sala de 

aula, refletir sobre o porquê de determinadas ações, refletir sobre os esquemas de ação 
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construídos em decorrência de nossa vida pessoal, escolar e profissional é pensar sobre 

habitus
2
. 

Reproduzimos atitudes, valores, crenças a que fomos expostos em nossa vida pré-

profissional. Entretanto, a vivência profissional e a inserção num contexto social também 

favorecem essa repetição. Para Perrenoud (2002, p. 40) inserimos nossos habitus aos 

“sistemas de ação coletiva”. Assim, o discurso se torna, em certa medida, uniforme entre 

determinado grupo. Isso promove um desconforto ainda maior para assumir uma nova ideia, 

concepção ou forma de encarar o fenômeno educativo. Mudar, nesse contexto, pode significar 

pôr-se fora desse grupo e ter que encontrar um novo suporte coletivo para assegurar, 

credibilizar, ou até mesmo justificar uma nova prática. 

A transformação de um habitus, de um esquema de ação, parece depender de uma 

situação desafiadora ou, em certa medida, que não provoca orgulho e inquieta o professor, 

pois conforme constata Perrenoud (2002, p. 39-40) 

Um professor pode ficar com vontade de mudar de habitus quando o seu 

habitus o leva, muitas vezes a ações que não lhe provocaram orgulho, como 

uma tendência a controlar tudo, a desconfiar de todos ou a intervir em todas 

as disputas de seus alunos, por mais insignificantes que sejam; (...) Em geral, 

a reflexão de um profissional sobre seus esquemas de ação tem origem em 

casos concretos; no entanto, ele tenta ultrapassá-los para verificar que 

disposições estáveis explicam por que chegou onde está (...). 

Esse processo é lento e exige disposição para refletir sobre o ato de ensinar. No 

entanto, Chartier (2000) observa que a reflexão sobre a prática não necessariamente mudará 

as ações do professor, pois existem fatores de natureza diversa envolvidos. . 

Podemos, então, a essa altura das discussões, concordar com Chartier (2000, p. 14) 

que o “exercício do ofício docente se realiza também no tempo longo que autoriza as práticas 

múltiplas, mesmo contraditórias”. Isso, de certa forma, explica o porquê de os professores se 

deslocarem entre concepções de ensino de língua que, num olhar teórico, são tão antagônicas.  

O professor atravessa, ainda segundo Chartier (ibidem, p. 15), dois momentos distintos 

na carreira profissional: o primeiro é o período de descobrir os gestos, que tornam as ações do 

dia a dia executáveis, viáveis; e, em seguida, o momento em que, vinculado a um sentimento 

                                            
 

2
 Aqui tomamos o conceito de habitus, segundo Bourdieu (apud PERRENOUD, 2002, p. 147), como ”um 

sistema de disposições duradouras e transponíveis que, ao integrar todas as experiências passadas, funciona a 

cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações, tornando possível a realização de 

tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os 

problemas da mesma forma.” 
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de satisfação, esses gestos são repetidos, modificados ou até mesmo abandonados pelos 

docentes. Essa questão corrobora com a constatação de que a mudança de habitus leva tempo 

e é permeada por idas e vindas na reconstrução constante dos saberes. 

Esse movimento que perpassa a mudança de habitus possui outro aspecto relevante 

para essa discussão: a maneira como o professor se apropria da inovação. Para Chartier 

(2002), quando a inovação auxilia o professor na resolução de dificuldades, apontando 

benefícios na organização e execução do trabalho docente, ela é fácil e rapidamente aceita. No 

entanto, quando ela exige mais trabalho, modifica substancialmente o planejamento cotidiano 

já estabelecido e incorporado à sua prática, há uma rejeição maior no acolhimento da 

inovação.  

Aqui há um aspecto relevante: refletir sobre saberes e mudança de habitus é, também, 

considerar que o professor pode criar caminhos diferentes em sua prática cotidiana e esse 

processo se dá a partir das escolhas de cada docente.  

A formação desse profissional, inicial e continuada, precisa ajudá-lo a refletir sobre o 

seu fazer pedagógico, tomando consciência de todos esses processos. Entretanto, o que temos 

ainda é a ausência de espaços de discussão e reflexão sobre a prática, formações pautadas na 

reprodução de saberes e no retorno automático em sala de aula. A exacerbada carga horária de 

trabalho da maioria dos docentes impede que essa prática reflexiva aconteça: resta, então, a 

repetição do que já se sabe fazer, até porque isso lhe garante o status de professor e a 

identidade construída nos anos de profissão. 

Sozinho, a tarefa de mudar habitus não é fácil. É por esse motivo que a formação tem 

um papel fundamental na prática reflexiva. Perrenoud (2002, p. 44) afirma que  

Essa postura reflexiva e o habitus correspondente a ela não se constroem de 

forma espontânea. Se desejarmos transformar o ofício do professor em uma 

profissão plena e integral, a formação – inicial e contínua – deve desenvolver 

a postura reflexiva e oferecer os saberes e os savoir-faire correspondentes.  

Isso posto, teremos um professor que pode indagar, de forma sistemática e 

compartilhada, sobre suas ações, seus procedimentos, sua conduta. Isso pode possibilitar 

melhores condições de pensar teoricamente sua prática, de procurar amadurecer, no processo 

de ensino e aprendizagem, seus objetivos, desenvolvendo uma postura ativa diante do ato 

educativo. 

Retomando Perrenoud (2002), é relevante ressaltar que o professor, sem nenhum 

auxílio e espaço que promova a reflexão, poderá ter maiores dificuldades em realizar 
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mudança. Seus saberes e seus habitus estão inseridos num sistema coletivo que reforça muitas 

vezes o que já está posto. Dessa maneira, repensar a formação inicial e continuada, é 

contribuir para a construção de outro docente: capaz de refletir sobre si mesmo, sobre sua 

história de vida, sua trajetória escolar, sobre seu fazer pedagógico e sobre os resultados que 

tem alcançado. 

Tomar a decisão de mudar, sem apoio e orientação, gera insegurança e desconforto. A 

maioria quer se tornar um profissional melhor e, portanto, a suposta resistência às mudanças 

não pode ser encarada apenas por um único ângulo. Muitos questionamentos surgem e ficam 

sem resposta: como posso aliar minha prática aos saberes da academia? Como transformar a 

teoria em prática? E se optar por uma teoria, preciso descartar minha experiência? E se não 

der certo? O que vou me tornar, se deixar de ser o professor que sou? Como levar esses 

estudos para a sala de aula? 

O percurso, que começa com a reflexão, com o incômodo que gera mudança de 

habitus, é tortuoso no início. A distância entre a academia e a sala de aula e o histórico de 

pesquisas realizadas nas escolas que apenas culpavam os professores pelo fracasso escolar 

podem ter contribuído para que esses questionamentos reforcem o discurso de que na prática 

“é outra coisa”.  

Do ponto de vista histórico, Tardiff e Zourhlal (2005. p. 25) apontam que durante 

muito tempo as escolas e os professores “tinham a sensação de serem apenas laboratórios, 

onde os acadêmicos iam realizar suas pesquisas, sem resultados para os professores e, afinal 

de contas, só trazendo proveito para suas próprias causas.” Essa “ficção teórica” de uma 

ruptura entre o que se faz e o que se diz na academia, como afirma Chartier (2007), afasta o 

professor de uma reflexão profunda e teorizante de sua prática. 

Contemplar os saberes pré-profissionais, os saberes experienciais, proporcionar 

reflexão sobre a ação parece ser o caminho para aliar o que se produz sobre as práticas ao que 

se pratica na sala de aula. 

É preciso considerar que o processo de mudança na prática de ensino para o professor 

não é automático. Requer muita reflexão e orientações que lhe possibilitem enxergar um novo 

jeito de ser, de ensinar, sem perder sua identidade ou sem pôr em risco sua história 

profissional. 

Contemplar toda a dimensão temporal dos saberes docentes, reconhecer que há uma 

prática, um costume, habitus que são incorporados nos muitos anos de escolaridade na 
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condição de aluno e na condição coletiva de um grupo é encaminhar a discussão sem que a 

culpa seja unicamente do docente e de sua resistência, ou de sua falta de compromisso com a 

profissão. 

É a partir dessa perspectiva que a formação – inicial e a contínua – precisa ser 

repensada. Modificar uma prática que perdura há mais de um século, como é o caso do ensino 

de Língua Portuguesa, é um processo que naturalmente se dará em diversos momentos.  

1.3.3 Mobilizando saberes no cotidiano da sala de aula 

Discutir saberes que são mobilizados pelos professores, em sala de aula, leva-nos a 

refletir sobre o cotidiano da ação docente e suas diversas maneiras de fazer. 

Considerando esta necessidade de perceber as práticas nas suas particularidades, 

decorrentes das escolhas do professor, diante da produção de muitas normas e orientações dos 

discursos oficiais, o cotidiano escolar tem sido alvo de discussão nas pesquisas educacionais, 

como aponta Duran (2007). 

O cotidiano, nesse trabalho, é refletido a partir das contribuições de Certeau (1994) 

sobre a invenção do cotidiano e as diversas artes de fazer. Para ele, o consumidor não é 

passivo, mas realiza, de diferentes maneiras, sua intervenção no que é imposto pelas 

instâncias que exercem poder. 

Certeau (1994) afirma que é possível distinguir maneiras de fazer que interferem, de 

algum modo, em um sistema que regula o que deve ser feito. Para ele, as táticas são 

possibilidades de recriar as estratégias já prescritas. 

As estratégias seriam então, segundo Certeau (1994, p. 92), as operações “capazes de 

produzir, mapear e impor”.  

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que 

se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser 

isolado. A estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como 

algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 

exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os 

inimigos, o campo em torno da cidade, os objetivos e objetos da pesquisa). 

(CERTEAU, 1994, p. 99) 

 O autor reconhece, então, nas estratégias a existência de um modo de fazer que, como 

afirma Duran (2009), organiza para si um “lugar próprio”. Enquanto isso, para táticas, Certeau 

(1994, p. 100) afirma que é “a ação calculada que é determinada pela ausência de um 
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próprio”. Afirma ainda que “A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve 

jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha”.  

 Assim, as táticas constituem a maneira de fazer, as possibilidades de recriação a partir 

do que já é prescrito e imposto por esse próprio que se afirma nesse saber específico. 

Observando a sala de aula por essa perspectiva, pode-se afirmar que os professores, 

assim como os alunos, recebem as políticas educacionais, as orientações curriculares e as 

estratégias pensadas no exterior e no interior da escola e as interpretam e as utilizam de sua 

maneira particular de fazer. 

Desconsiderar esses aspectos pode maquiar as práticas dos professores sob a ótica do 

não cumprimento das prescrições – apenas como uma rejeição ou resistência às estratégias 

pensadas para facilitar e melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

No cotidiano da sala de aula, os professores, às vezes, subvertem a ordem das 

estratégias impostas e através de táticas, que estão em consonância com seus diversos saberes 

mobilizados, com sua maneira própria de fazer e de ajustar-se às políticas propostas para o 

ensino, reorganizam suas práticas. Para Duran (2009, p. 44):  

Tais invenções do/no cotidiano vão produzindo uma “cultura”, saberes 

pedagógicos da escola, saberes produzidos por professores e alunos, na 

dialeticidade da vida cotidiana, na concretude do cotidiano escolar. 

 Assim, esse trabalho, que anseia compreender o movimento nas práticas de ensino de 

língua portuguesa, encontrará na discussão sobre saberes mobilizados no fazer cotidiano da 

sala de aula um suporte para analisar essas práticas sob diferentes óticas, sem desconsiderar a 

atuação dos professores, seus saberes, seus fazeres e o momento de (re) construção em que 

estão imersos. 

1.4 Revisitando as pesquisas sobre análise linguística nas aulas de língua portuguesa 

Compreendendo o movimento dialógico em que se insere um trabalho de pesquisa, 

urge conhecer parte do que foi produzido sobre a temática desse estudo: as práticas dos 

professores de português relacionadas ao ensino de gramática ou de análise linguística. 

Assim, elencamos algumas contribuições, considerando que esse diálogo é essencial para 

validar a necessidade e a importância de uma pesquisa nessa área. 

A primeira pesquisa analisada é a de Albuquerque (2001) que realizou um estudo no 

município do Recife. A autora analisou os discursos oficiais, iniciando a partir da Proposta 
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Pedagógica de Língua Portuguesa da Rede Municipal de1996, assim como os dos professores, 

a fim de perceber neles onde havia sinais de mudanças didáticas e pedagógicas na prática 

docente. Para isso, ela realizou cinco entrevistas com professoras de 3ª e 4ª séries. Esse estudo 

apresenta, em suas categorias de análise, um olhar sobre o trabalho com o texto e a partir do 

texto nas falas das professoras, ressaltando também o ensino de gramática a partir deles.  

Alguns aspectos dessas entrevistas foram ressaltados, a partir de estratégias 

discursivas relacionadas à apropriação das mudanças didáticas presentes nos textos oficiais: o 

fato de as professoras citarem a proposta da rede como base para suas práticas de ensino; a 

necessidade de demonstrar que precisam ensinar a partir de textos e conciliar os novos 

conteúdos com os conceitos gramaticais já ensinados anteriormente e o fato de ainda 

vincularem o estudo de tipologias textuais a classificações. 

A autora trouxe algumas conclusões, ao final de seu texto, pertinentes para 

compreender como estão se organizando as práticas dos docentes: havia uma tentativa de 

mudança nos discursos das professoras; entretanto, mesmo tentando fugir do “velho”, as 

professoras ensinavam o “novo” com as mesmas estratégias de classificação, identificação e 

nomenclaturas; além desse aspecto, conclui ainda que o trabalho a partir do texto mantinha 

uma relação de pretexto, para o trabalho sistemático de classificar, identificar e definir. 

Em suas considerações finais apontou a necessidade de pesquisas que tratem a prática 

docente para além das constatações, investigando a relação entre os discursos de apropriação 

das normatizações oficiais e os saberes/ações que os docentes constroem/desenvolvem nesse 

processo. 

Outra pesquisa é importante para a reflexão sobre o objeto de estudo em pauta. Morais 

(2002) realizou uma análise na tentativa de compreender como os professores de 3ª e 4ª série 

(atualmente, 4º e 5º anos) do ensino fundamental concebiam e praticavam um ensino inovador 

em suas aulas – conforme indicação da secretaria de educação do município de Recife. 

Através de entrevista com doze professoras e uma análise qualitativa de suas falas, o autor 

constatou que elas já haviam se apropriado do discurso das novas prescrições para o ensino de 

língua: formar alunos que compreendam e produzam textos. Além disso, constatou ainda que 

as professoras manifestaram “expectativas  de que seus alunos tivessem chegado àquela série 

dominando melhor as convenções do sistema de notação alfabética e tivessem maior 

automatismo/compreensão ao ler textos” (p. 9). 
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Quanto à prática de análise linguística, as professoras entrevistadas apontaram 

claramente a necessidade de usar uma gramática com funcionalidade, contextualizada, 

apontando em suas falas um distanciamento do que poderia ser um ensino tradicional. 

Entretanto, embora tenham apontado a necessidade de trabalhar a dimensão textual, a grande 

recorrência ainda foi nas categorias alfabeto, ortografia, pontuação e classes de palavras. 

Outro aspecto muito problemático foi apontado a partir das entrevistas: a produção textual não 

estava interligada à reflexão sobre a língua. Morais (2002) concluiu, então, que é preciso 

saber o que entendemos por “norma” que deve ser ensinada na escola e sinaliza que as 

discussões nesse âmbito precisam continuar. 

Já percebemos, nesses dois estudos, que há presente, nas práticas dos professores 

pesquisados, uma tentativa de inovação e de apropriação dos discursos oficiais e acadêmicos 

sobre o papel da gramática na aula de português. Ao mesmo tempo, há uma dificuldade em se 

desprender do habitus, que leva os professores a repetirem práticas consolidadas ao longo de 

sua profissão. 

Outro trabalho que dialoga com nosso objeto é uma pesquisa de Silva & Morais, 

(2009), que faz uma discussão sobre a transição presente nos livros didáticos que ora trazem o 

“ensino tradicional de gramática” e ora atividades de reflexão – proposta da análise 

linguística. Embora não discuta prática de ensino de professores, traz contribuições 

importantes para o trabalho de sala de aula, uma vez que o livro didático está, teoricamente, 

presente em todas as escolas e é, no mínimo, um suporte para a prática do professor. 

A análise criteriosa de três coleções, escolhidas por serem as mais solicitadas pelas 

escolas públicas de Pernambuco no PNLD, em 2007, permitiu aos autores – através de análise 

documental e de conteúdo – examinar o tratamento dado ao ensino de gramática ou à análise 

linguística nesses manuais. Alguns resultados importantes desse estudo merecem destaque: os 

tópicos tradicionais de gramática, como ortografia e classes gramaticais, apareciam ao lado de 

outros conteúdos de análise linguística, como as características dos gêneros textuais; em duas 

coleções havia poucas atividades de reflexão relacionadas aos conteúdos tradicionais, embora 

duas inovações tenham sido encontradas justamente no ensino de ortografia e de classes de 

palavras – o uso de textos e a tendência de não apresentar conceitos e regras prontas no início 

do conteúdo; em relação ao estudo das características dos gêneros textuais, as coleções 

usavam, às vezes, uma abordagem transmissiva e de pseudotextos para explorar o conteúdo. 

Essa pesquisa apontou uma transição, uma convivência entre o “novo” e o “antigo”. 

Práticas que convivem dentro dos livros didáticos, já sinalizando um momento de mudança. A 
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relevância dessa discussão para nosso trabalho está na constatação de um momento em que 

“novas” e “velhas” práticas no ensino de gramática aparecem nos manuais; e, considerando o 

uso do livro como suporte, apoio ou mesmo, às vezes, como norteador das aulas, isso pode se 

refletir também na prática docente. 

Mais um estudo é relevante para nosso trabalho. Souza (2011) partiu de uma discussão 

sobre o porquê da predominância do ensino tradicional de gramática nas escolas e segue pela 

construção de pressupostos que fundamentem uma nova maneira de conceber esse ensino: a 

análise linguística. 

Utilizando para sua análise a prática docente de duas professoras do 2º ano do 2º ciclo 

do ensino fundamental de Recife e Olinda, a autora buscou compreender, através de 

observações e entrevistas, como as professoras se apropriaram das novas prescrições e como 

elas efetivavam a prática de análise linguística em sala de aula.  

A pesquisa trouxe resultados relevantes: uma combinação de abordagens estava 

presente nas práticas, que ora traziam uma reflexão acerca dos sentidos, articulando os 

diversos eixos, ora retornavam para as nomenclaturas, a fim de “garantir” a aprendizagem. 

Outro aspecto analisado sobre a prática das professoras demonstrou que os conteúdos 

abordados de maneira tradicional foram justamente aqueles que apareciam no discurso das 

docentes como os mais difíceis de articular aos outros eixos. O ensino das classes gramaticais, 

por exemplo, foi abordado nessa perspectiva, enquanto que os conteúdos referentes à notação 

ortográfica, sinônimos e pontuação foram abordados de maneira articulada com os eixos de 

leitura e produção.  

A pesquisa sugeriu uma continuação dos debates acerca do eixo análise linguística e 

de como a formação pode contribuir para a interação entre os saberes mobilizados na sala de 

aula e aqueles construídos academicamente. 

Silva (2012a) realizou uma pesquisa para analisar nos depoimentos de professoras dos 

anos iniciais do ensino fundamental como estava se organizando o ensino de gramática e/ou 

análise linguística, considerando uma discussão sobre os saberes docentes nessa organização. 

Foram seis professoras de redes municipais do Agreste de Pernambuco (Caruaru e 

Toritama), que, através de entrevistas semiestruturadas – gravadas em áudio – responderam a 

questões referentes ao ensino de gramática/análise linguística e seus objetivos. 
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Alguns resultados merecem destaque: como em todas as pesquisas anteriores, as 

professoras demonstraram ter se apropriado do discurso oficial sobre o objetivo de ensinar 

gramática para formar leitores e escritores; entretanto, a maioria das professoras afirmou a 

importância de que os alunos dominem a classificação das palavras e aprendam a reconhecê-

las. Esse resultado encontrado apontou para o autor que há ainda uma dificuldade de os 

professores abandonarem o ensino tradicional que viveram enquanto alunos; além disso, a 

pesquisa demonstrou que a relação das professoras com o livro didático e outros recursos era 

bem diversificada e transitava entre não utilizar o livro, porque o achava complexo ou fraco, e 

utilizá-lo por considerar atualizado e coerente com o plano anual de ensino; a maioria 

demonstrou que não estavam, em suas práticas, limitados ao uso do livro e lançavam mão de 

outros recursos para suas aulas. 

Assim, Silva (2012a) considerou importante perceber que há permanências e 

mudanças nas práticas das professoras que parecem buscar nas práticas antigas, que estão 

“ancoradas nas suas experiências escolares anteriores à formação profissional”, assim como 

também naquelas construídas ao longo da profissão, uma certa segurança. 

O autor sugeriu, então, a partir desse estudo, que outras pesquisas possam perceber 

esse movimento e aliar essa discussão aos saberes construídos e mobilizados pelos 

professores, a fim de que seja possível compreender melhor a dificuldade dos docentes em 

“inovar” o antigo ensino de gramática.  

Esses trabalhos que analisaram as práticas dos professores de português situam nossa 

problemática: há um momento de transição que precisa ser compreendido e analisado. Outras 

duas investigações nos interessa apresentar, considerando a pertinência para a discussão deste 

trabalho. 

Aparício (2006) estudou a prática de sete professores no ensino fundamental – séries 

finais - em São Paulo e procura descrever e compreender a inovação a partir do trabalho 

coletivo dos professores e da influência dos documentos oficiais e dos fundamentos teórico-

metodológicos discutidos no âmbito da Linguística. 

Esse estudo usou como referência a dimensão coletiva do trabalho do professor. O 

coletivo usado foi um grupo de professores empenhados em inovar sua prática pedagógica de 

ensino de gramática. 
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Através de uma pesquisa de natureza etnográfica (entre 2002 e 2003), contando com 

procedimentos de coleta presenciais (entrevistas) e a distância (aulas gravadas), o estudo 

acompanhou sete professores do ensino fundamental.  

É importante ressaltar que a autora analisou apenas uma aula de cada professor, sendo 

esta aula gravada por eles, sem a participação da pesquisadora. Essa aula pode revelar a 

tentativa de inovação dos professores nesse contexto de pesquisa, o que não garante, que essa 

aula gravada seja o comumente realizado na sala de aula. 

Alguns resultados são relevantes: os professores reconhecem que precisam assumir 

novas posturas, mas temem que, sem os conceitos gramaticais, seus alunos fiquem defasados 

em relação a outros; reconhecem que apenas assimilar a discussão teórica não é garantia de 

inovação, que as provas de avaliações oficiais influenciam o ensino e reconhecem a 

deficiência dos livros didáticos no trato com a gramática.  

Além disso, a autora constatou que as inovações nas aulas gravadas se dão através de 

um novo tratamento didático aos conteúdos “antigos”. Há uma preocupação em levar o 

sentido dos termos estudados e não iniciar a aula por conceitos e nomenclaturas, em 

questionar a categorização da gramática tradicional e em contextualizar o estudo dessas 

categorias. 

A conclusão da pesquisa apontou que os professores utilizam práticas múltiplas e 

heterogêneas e fazem uso de materiais também diferentes. Além disso, a autora afirma que os 

professores possuem dificuldades para articular as propostas oficiais de mudanças com o 

cotidiano na sala aula. 

Outra pesquisa, elencada nesse rol de estudos sobre a prática dos professores de 

português (SILVA, N., 2010), tratou das contradições encontradas nas aulas referentes ao 

ensino tradicional de gramática e a prática de análise linguística. Esse estudo, desenvolvido 

com dois professores dos anos finais do ensino fundamental, da rede municipal de Recife, 

partiu de uma retomada sobre as mudanças no ensino da língua e a proposta dos eixos de 

ensino leitura, produção e análise linguística, para compreender como os professores se 

comportam diante do embate entre a tradição e os discursos que visam desbancá-la. 

A partir da análise das transcrições das aulas observadas e das entrevistas, percebeu-se 

que havia uma variação de perspectivas teóricas: em uma das aulas, a professora partia do uso 

(gramática internalizada), propunha a reflexão e só depois recorria ao manual de gramática 

para comparar e analisar o que já foi produzido pelos alunos. Entretanto, logo em seguida, a 
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professora aplicava exercícios (bem ao molde tradicional) para encerrar o conteúdo. Esse 

exemplo de variação de perspectiva evidencia a oscilação na abordagem de um mesmo 

conteúdo. 

Isso é apresentado também nos discursos das professoras pesquisadas, que oscilavam 

entre ensinar conteúdos “novos”, como textualidade, e “antigos”, como categorias e conceitos. 

Por fim, a pesquisa revelou que os professores sentem uma lacuna em sua formação 

inicial e continuada, assim como nas discussões acadêmicas sobre esse eixo de ensino. 

O que percebemos, então, é que todas as pesquisas que aqui foram ressaltadas 

possuem alguns aspectos em comum: trataram de práticas/saberes dos professores de língua, 

seja na efetivação de sua aula ou nos manuais de ensino que circundam essa efetivação; 

revelaram mudanças no discurso e, em algumas atividades, apontaram a convivência de 

abordagens, inicialmente, contraditórias entre a “novidade” do ensino de língua e as práticas 

“antigas” de ensinar nomenclaturas e classificações gramaticais e a necessidade de que outros 

estudos sejam desenvolvidos no âmbito do eixo de análise linguística. 

Esse é o ponto de partida para investir numa pesquisa que busque compreender esse 

momento de transição em que se encontram os professores de português, a partir do 

reconhecimento de práticas que sinalizam mudanças e/ou permanências no ensino da 

gramática.  

Percebe-se, nas pesquisas apresentadas, uma clara constatação de um momento em 

que as práticas ora trazem inovações, modificações no que seria o ensino tradicional de 

gramática, ora repetem atividades e discursos consolidados e cristalizados ao longo dos anos 

em que ensinar português era ensinar gramática. 

Considerando que ao se estudar as práticas de ensino, é imprescindível relacioná-las 

aos saberes desses professores, a investigação dos saberes pré-profissionais, da história de 

vida desse professor/aluno, dos saberes adquiridos através das experiências vivenciadas no 

exercício da profissão docente pode ser importante para compreender esse contexto – 

aparentemente contraditório – de mudanças e permanências nas aulas de português.  

A partir de todas essas discussões e conclusões, podemos encaminhar um estudo que 

auxilie e contribua para a compreensão da realidade, considerando a complexa relação 

existente entre os saberes docentes mobilizados no cotidiano escolar dos professores de língua 

portuguesa. 
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CAPÍTULO 2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: OS CAMINHOS DA 

PESQUISA 

O objeto dessa pesquisa está inserido num contexto maior de entendimento dos 

fenômenos educativos. Compreender os processos de ensino ou de aprendizagem é, além de 

outros, papel da academia na construção de uma escola pública de qualidade. A universidade 

desempenha esse papel de duas formas: seja pela formação dos profissionais que atuarão 

nessa escola, seja produzindo conhecimentos sobre a educação, a escola e tudo que interage 

nesse processo educativo (Brandão, Z., 2002). 

Assim, ainda subsidiada pelas reflexões de Brandão (ibidem, p. 147), essa pesquisa é 

relevante pelo seu papel desvelador das “possibilidades e limites atuais dos alunos, 

professores e escolas para adaptar os objetivos e projetos pedagógicos às condições de 

sucesso de uma determinada conjuntura”. Nesse caso específico nos processos de ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa. 

Vinculado à pesquisa educacional, com todas as suas especificidades e nuances 

investigativas, esse estudo se realizou no espaço da sala de aula e, por isso, não se deu 

desvinculado do contexto sociocultural, das condições históricas, como alerta Gamboa (2007, 

p.73), uma vez que “a produção científica é inseparável da própria história do homem e de sua 

produção material”.  

Assim, este capítulo, apresentado em cinco partes, descreverá o caminho 

metodológico utilizado para compreender os elementos das práticas de ensino de língua 

portuguesa, de professores dos anos finais do ensino fundamental, que revelam permanências 

do ensino tradicional de gramática e mudanças a partir de um trabalho com a análise 

linguística. 

2.1 Abordagem de investigação   

Tomando esses pressupostos e tendo como foco as práticas de ensino dos professores 

no ensino de gramática/análise linguística, essa pesquisa foi realizada na intenção de 

compreendê-las, considerando a possibilidade de encontrar não apenas um, mas diversos 

sentidos para o fazer cotidiano na sala de aula. Essa opção metodológica visou, 

principalmente, compreender os elementos das práticas dos professores como eles realmente 

se apresentam e não como um objeto a ser comparado com modelos idealizados teoricamente. 

.  



55 

 

Assim, afirma Gamboa: 

Se o processo cognitivo se centraliza no sujeito, estamos supondo que o 

acesso aos fatos seja possibilitado pela compreensão do sentido, em lugar da 

observação controlada. O processo exige o comando do intérprete que 

assume a “subjetividade fundante do sentido”, a interpretação 

(hermenêutica) dos fenômenos, recuperando os significados, o sentido ou os 

vários sentidos (polissemia) dentro de seus contextos de significação 

(horizontes de compreensão). 

Isso posto, é possível justificar a escolha por uma abordagem qualitativa, que permitiu 

ir além da observação controlada e da objetividade analítica. Essa opção em nenhum 

momento visou dicotomizar as abordagens, visto que a questão não é escolher um método em 

detrimento do outro, mas – como sintetiza muito bem Brandão – “a questão está em ser capaz 

de selecionar os instrumentos em consonância com os problemas que se deseja investigar” 

(BRANDÃO, Z., 2002) Assim também aconteceu com a abordagem analítica que se adotou. 

Essa opção pareceu contemplar a complexidade do objeto “elementos das práticas dos 

professores” e, ancorado em Lüdke (2006), é possível afirmar que trouxe uma abertura e uma 

maior liberdade para escolher os meios mais pertinentes para sua compreensão. 

Além disso, é preciso ressaltar o zelo e o cuidado que permeiam uma pesquisa dessa 

natureza, pois segundo Goldenberg (2007, p. 14): 

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

de uma instituição, de uma trajetória etc. 

A escolha por essa abordagem não descartou a possibilidade de fazer uso de dados 

quantitativos, nos momentos em que eles foram necessários, para o entendimento do 

fenômeno estudado. No entanto, o foco foi a pesquisa qualitativa, uma vez que essa 

abordagem “trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2008); sendo assim, esse estudo encontrou na 

análise qualitativa a possibilidade de responder às inquietações no entendimento e no 

enfrentamento de uma situação presente no contexto educacional: a prática de análise 

linguística em sala de aula. 

Dentro dessa perspectiva qualitativa, utilizou-se dois procedimentos de coleta que, 

definidos pelo objeto e objetivos, foram complementares para subsidiar a análise: a 

observação e as entrevistas semiestruturadas, ambas com recurso de gravação em áudio. 
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Inicialmente, o aspecto primordial que encaminhou esse trabalho para esses 

procedimentos de coleta foi o fato de ser uma pesquisa que se utiliza do campo para 

compreender um fenômeno. Esse trabalho de campo, conforme nos aponta Minayo (2008, p. 

26), exige que tenhamos construído teoricamente um percurso, na fase exploratória da 

pesquisa, a fim de viabilizar que essa construção seja levada à prática empírica. Essa relação 

entre prática e fundamentação teórica possibilitou confirmações, refutações ou estas duas 

vertentes juntas. Isso é o que se constitui conhecimento da realidade. 

Sobre esse aspecto ainda, Minayo (ibidem, p. 62) alerta para o fato de que 

[...] no campo, o pesquisador precisa não ficar preso às surpresas que 

encontrar e nem tenso por não obter resposta imediata a suas indagações. (...) 

mas é preciso recomendar que sempre exercitemos um olhar dinâmico e 

atento que passe da confrontação da proposta cientificamente formulada para 

as descobertas empíricas e vice-versa. 

Na tentativa de melhor realizar a pesquisa e estar atento para os aspectos acima 

descritos, foi preciso também que houvesse interação entre o pesquisador e os sujeitos. 

Interação que inspirasse credibilidade e segurança, que auxiliasse na inserção do campo, mas 

que não comprometesse a fidedignidade dos dados colhidos. Para isso, a pesquisa inspirou 

cuidados quanto ao comportamento do pesquisador, que, segundo Minayo (2008), será mais 

observado pela forma como age do que pela base lógica de seus estudos. 

Essas considerações são pertinentes na medida em que, através da observação e das 

entrevistas, houve um contato direto com professores de língua portuguesa que possuíam suas 

próprias estratégias de resolução de problemas, assim como sofriam com as dificuldades 

pertinentes a sua área de ensino. Assim, faz-se necessário atentar para essas questões de 

segurança, de credibilidade, tanto quanto para a flexibilidade e para simplicidade exigida na 

interação com os pesquisados. 

2.2 Campo da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida no Agreste pernambucano, atendendo a demanda de uma 

mesorregião que ainda carece de um olhar investigativo. Assim, essa foi nossa primeira 

delimitação.  

Considerando que as discussões sobre análise linguística também foram alvo de um 

Curso de Especialização promovido pela UNDIME, em parceria com a UNESCO e tendo 

como formadora a UFPE, e considerando ainda que cada município do Estado de Pernambuco 
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ocupou uma vaga deste curso, a fim de formar multiplicadores,  foi importante delimitar entre 

as cidades do Agreste uma que tivesse cumprido o objetivo formar um grupo de discussão ou 

de formação continuada na própria Secretaria de Educação da Rede de Ensino Municipal.  

Essa condição nos levou a escolher a rede municipal de ensino da cidade de Pesqueira 

- PE, que cumpriu tais critérios. Isso foi importante para garantia mínima de que os 

professores já tivessem em sua formação inicial ou continuada, entrado em contato com as 

problemáticas do ensino de gramática, a fim de poder perceber o movimento entre 

permanências e mudanças no ensino de língua portuguesa. 

A escola, onde ocorreu a pesquisa, atendia, no ano letivo em que foi desenvolvido o 

estudo, 800 alunos nas modalidades de Educação infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos e Educação Especial. Dividida em dois prédios, atendia Educação Infantil 

separadamente. No prédio onde estavam as demais modalidades, as salas eram amplas, mas o 

espaço para recreação carecia de investimentos. Havia biblioteca funcionando regularmente, 

secretaria que auxiliava a gestão e coordenação pedagógica também regularmente na escola. 

Além disso, a instituição demonstrou muito cuidado com a segurança na entrada e saída dos 

alunos. 

É válido ressaltar que tanto a secretaria municipal de educação, que assinou o termo de 

anuência, como a escola acolheram a pesquisadora muito bem, colocaram todos à sua 

disposição e não houve nenhum impasse que dificultasse o trabalho de pesquisa. 

As observações aconteceram em duas turmas dessa escola: uma de 6º ano e outra de 7º 

ano do Ensino Fundamental, ambas no turno da manhã. 

A turma do 6º ano possuía 25 alunos. A maioria deles possuía idade prevista para 

série. A professora percebeu apenas três alunos com maiores dificuldades de leitura e escrita. 

Os alunos eram solícitos e participavam das atividades propostas pela professora. 

A turma do 7º ano também possuía a mesma média de alunos matriculados, que eram 

24 alunos. Entre eles, havia quatro alunos com faixa etária maior que os demais e um que 

tinha muita dificuldade de leitura, devido a lacunas no processo de alfabetização. Os alunos 

eram um pouco resistentes às atividades e atrapalhavam muito as aulas com conversas 

paralelas e situações conflituosas entre eles. Em alguns momentos, as gravações ficaram 

comprometidas, pois a fala da professora era inaudível. Nesses casos, recorremos às anotações 

no diário de campo para complementar as observações gravadas. 
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2.3 Sujeitos da Pesquisa 

Para escolha dos sujeitos, foram realizados muitos contatos que resultaram em grande 

resistência para permissão das observações de aula. Assim, das três professoras que se 

dispuseram a participar da pesquisa, levamos em conta que duas delas lecionavam no III Ciclo 

do Ensino Fundamental (6º e 7º anos). Diferentemente da terceira professora, que lecionava 

apenas na Educação de Jovens e Adultos, essas duas docentes estavam sob a mesma 

modalidade e mesma orientação, já que na rede pesquisada as habilidades e conteúdos 

desenvolvidos eram organizados em ciclos. 

Assim, duas professoras foram os sujeitos dessa pesquisa: a professora A, que 

lecionava, à época da coleta de dados, no 6º ano, e a professora B, que lecionava no 7º ano, 

ambas docentes efetivas e de uma mesma escola.  

A professora A possuía 38 anos de idade e 18 anos de experiência na rede pública, dos 

quais três como professora substituta e quinze como professora efetiva. Sua experiência como 

estudante no Ensino Fundamental foi na escola pública e sua formação no Magistério (atual 

Ensino Normal Médio) se deu em escola privada, tendo concluído em 1990; sua Licenciatura 

em Letras, também em instituição privada, foi concluída em 2000 e a Especialização em 

Linguística, em 2001. 

Desde o primeiro momento em que foi convidada a participar do estudo, a  professora 

A mostrou-se disponível e colaborou durante toda a pesquisa, tanto nas observações, como 

nas entrevistas após cada aula, conforme será descrito mais adiante. Seu intuito, dito por ela 

mesma na primeira observação, era poder aprender mais sobre ensino de língua e melhorar 

suas aulas, através do contato com a pesquisa. 

A escolha da segunda professora foi um pouco mais difícil, visto que apenas três, em 

mais de vinte e cinco contatos, haviam disponibilizado suas aulas para observação.  

A professora B tinha 30 anos de idade e apenas 18 meses de experiência como 

professora efetiva da rede e lecionava, no período da pesquisa, na mesma modalidade de 

ensino e no mesmo ciclo que a professora A. 

A professora B teve sua formação na Educação Básica toda na escola pública – o 

ensino fundamental na escola estadual e o ensino médio na escola técnica federal – e não 

cursou o Ensino Normal Médio. Sua licenciatura em Letras foi concluída em 2005, em 

instituição privada e sua especialização em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua, 
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também em instituição privada, foi concluída em 2008. No ano seguinte atuou como 

professora substituta na rede pública até sua efetivação. 

Assim, contando com a disponibilidade imediata da professora B, iniciamos a pesquisa 

com as duas docentes, em duas turmas (sendo a professora A no 6º ano e a professora B no 7º 

ano) da mesma escola e no mesmo turno. 

2.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

Uma vez que nosso objeto eram os elementos das práticas de ensino, a coleta 

encaminhou-se por duas vertentes: a observação das aulas e entrevistas semiestruturadas que 

se deram durante as observações, bem como ao final delas. 

É essencial ressaltar que as observações nas duas turmas se deram em condições muito 

semelhantes, respeitando o mesmo espaço físico escolar, o mesmo calendário de aulas, sob as 

mesmas condições externas de horário, merenda escolar e organização pedagógica da escola. 

Entretanto, veremos que cada prática de ensino tem suas particularidades e nem sempre 

apresentam questões convergentes. 

Para explicar esses procedimentos, é importante explicitarmos sob quais pressupostos 

teóricos realizamos a coleta.  

2.4.1 As observações 

A observação, segundo Lüdke & André (1986, p. 26), ocupa um lugar privilegiado nas 

pesquisas educacionais com abordagem qualitativa, uma vez que ela permite adentrar na 

perspectiva dos sujeitos e compreender, através do contato direto e pessoal do pesquisador, o 

fenômeno que se quer estudar. Esse instrumento contribui para reconhecer o campo e os 

sujeitos com todos os seus valores, sua organização e em seu contexto próprio. Ainda segundo 

essas autoras: 

Na medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias 

dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o 

significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias 

ações. (ibidem, p. 26) 

Vianna (2003, p. 12) corrobora com essa visão e afirma que a observação é uma das 

mais importantes fontes de informações em pesquisas qualitativas em educação. A quantidade 

de informações que se pode obter exige, no entanto, um cuidado redobrado para que a 

pesquisa não fuja de seu foco. 
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 Assim, essa pesquisa fez uso da observação semiestruturada: a partir de objetivos 

claros sobre o que observar, delimitando o conteúdo dessa prática, sem limitá-la e restringi-la, 

possibilitando outro olhar, ou ainda, olhando o que o campo e os sujeitos apontam como 

importante no processo educativo. Optou-se por esse procedimento por entender, assim como 

Vianna (2003, p. 21) que as “observações totalmente estruturadas ocorrem em laboratórios e, 

em geral, partem da pré-construção de hipóteses”, o que não é o caso desse estudo; já que as 

semiestruturadas são, em geral, as observações de campo que “têm lugar em um contexto 

natural e, na maioria das vezes, não procuram dados quantificáveis, que apenas eventualmente 

são coletados” (ibidem). 

Nessa perspectiva, as observações em sala de aula dos sujeitos desse trabalho foram 

em busca dos elementos nas práticas de ensino que revelavam permanências e de mudanças 

no ensino de gramática/análise linguística. É importante ressaltar que as observações foram 

realizadas independente do eixo focado naqueles dias, por entender que o trabalho com 

análise linguística pode se dar articulado aos demais eixos e os sinais de permanência ou de 

mudança poderiam estar contidos ou não nessa articulação. Para isso, utilizamos a gravação 

de áudio para auxiliar as anotações registradas e permitir uma maior fidelidade aos dados 

analisados. 

Compreendendo que esses elementos poderiam aparecer em aulas destinadas à leitura, 

produção ou análise linguística, observamos 15 aulas da professora A e 16 aulas da professora 

B. É importante ressaltar que as aulas observadas duravam 50 minutos e, na maioria das 

vezes, eram geminadas. Assim, o quantitativo de aulas observadas é diferente do número de 

dias em que estivemos nas salas de aula.  As observações foram realizadas no período de 

19/07/2012 a 24/08/2012 e as datas nem sempre foram consecutivas, já que ambas atuavam 

no mesmo turno e foi preciso fazer um revezamento nos dias em que os horários coincidiam. 

Por mais que a pesquisadora se mantivesse discretamente na sala, a fim de não 

interferir na organização da aula, as professoras sempre faziam referência a sua presença, 

desejosas de explicar ou justificar o que estavam fazendo, além de pedirem opiniões sobre a 

aula no final das observações.  

Durante as aulas um procedimento era comum às duas professoras: a organização da 

sala no início de cada aula. Ambas só iniciavam após terem organizado cadeiras, o lixo que 

ficava espalhado entre as filas e a conferência do material de português na banca dos alunos. 
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Um aspecto que apareceu constantemente nas observações foi a quantidade de 

interrupções que aconteciam durante as aulas: ora era um aviso da gestão ou da coordenação, 

ora era a conferência de frequência para o programa bolsa-família, ora, ainda, eram 

funcionários chamando os alunos ou as professoras para algum recado individualizado. Isso 

atrapalhava, por vezes, o encadeamento das ideias que estavam sendo construídas pelas 

professoras.  

Entretanto, as observações foram proveitosas e, aliadas às anotações e à análise das 

atividades utilizadas, possibilitaram compreender a maneira de fazer de cada professora no 

cotidiano de sua sala de aula. 

2.4.2 Entrevistas 

Considerando que a observação requer um trabalho intenso e pode levar o pesquisador 

a necessitar de outros instrumentos para atender aos seus objetivos, essa pesquisa fez uso de 

outra forma de coleta, a fim de complementar, esclarecer ou melhor compreender o fenômeno 

estudado: a entrevista. 

Todas as observação e entrevistas ao longo das aulas eram gravadas e transcritas. Estas 

eram realizadas logo após o dia de observação. Essa escolha metodológica possibilitou 

compreender as práticas mais profundamente, uma vez que o esclarecimento de questões era 

fornecido logo após a aula e as professoras tiveram espaço para se colocar, expondo mais 

abertamente suas dúvidas, angústias e refletindo sobre a própria prática. 

Numa abordagem qualitativa, a entrevista é, juntamente com a observação, um 

instrumento de coleta fundamental nos estudos das ciências sociais. Ela possibilita uma 

interação entre pesquisador e pesquisado, diferentemente, segundo Lüdke & André (1986, p. 

33) de outros instrumentos. 

Devido ao caráter complexo do objeto dessa pesquisa, optou-se pela entrevista 

semiestruturada, que possibilitou, conforme já anunciavam as mesmas autoras (ibidem), que 

os sujeitos discorressem sobre o tema, sem uma imposição de ordem das questões, e que ao 

deixarem exposto o que pensavam, pudessem oferecer informações fidedignas e autênticas. 

Assim, a entrevista teve uma estruturação prévia que foi modificada (alterando perguntas, 

suprimindo-as, modificando-as ou alterando a sua ordem, previamente escolhida) de acordo 

com a necessidade presente no ato da coleta de dados, utilizando o recurso de gravador de voz 

para transcrições futuras. 
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A escolha pela entrevista semiestruturada deu-se por compreender que ela fornece 

elementos para compreensão sobre as práticas de ensino desenvolvidas e sobre o 

entendimento dos professores acerca desse ensino, sem ampliar demais as possibilidades de 

respostas – fugindo assim do foco da pesquisa – e sem reduzir as oportunidades de interação e 

esclarecimento de questões postas pelos entrevistados. A opção por esse tipo de entrevista 

está na condição, segundo Rosa & Arnoldi (2008), de permitir a verbalização e a livre 

explicação sobre o que os sujeitos pensam, quais valores e tendências perpassam por eles. Isso 

foi feito, seguindo ainda as orientações dessas autoras (ibidem), à luz do referencial teórico, 

lente que auxiliou a enxergar a realidade e elaborar as perguntas que melhor direcionassem a 

pesquisa para o foco desejado. 

As entrevistas aconteceram em dois momentos distintos. Primeiramente, em algumas 

observações realizamos pequenas entrevistas sobre o objetivo da aula, as dificuldades 

encontradas para atingir esses objetivos e ainda outras perguntas pertinentes para 

compreendermos melhor o contexto daquela observação.  

Foram realizadas seis pequenas entrevistas com a professora A, cujas observações das 

aulas (quinze no total) ocorreram no período de sete dias. E, com a professora B foram 

realizadas apenas quatro pequenas entrevistas durante os nove dias de observação. Como se 

pode perceber, em alguns dias de observação não foi possível realizar a entrevista, devido à 

grande agitação dos alunos ou ao horário já avançado para a professora. 

Num segundo momento, foi realizada uma entrevista final com cada uma das 

professoras, fora da sala de aula, onde elas puderam falar com mais calma e mais liberdade, 

inclusive para relatar questões mais problemáticas no cotidiano da escola. Essa entrevista 

buscou dados sobre a formação delas, intencionou ainda resgatar as experiências pré-

profissionais que tiveram enquanto alunas da Educação Básica, da Licenciatura e da 

Especialização, além de informações sobre sua prática de ensino, sobre a articulação que 

realizava entre os eixos leitura, produção e análise linguística, sobre a formação continuada, 

sobre o material didático utilizado por elas, sobre os objetivos do ensino de língua e sobre 

suas angústias e desejos presentes no exercício da profissão. 

2.5 Método de análise de dados 

Após coletar todos os dados, utilizamos a Análise do Conteúdo, (BARDIN, 1977), a fim 

de ir além da simples leitura, reinterpretando as mensagens através de um tratamento 

sistemático dos dados e, posteriormente, de inferências a partir do material categorizado.  



63 

 

A análise do conteúdo pode ser designada, para Bardin, (1977, p. 37), como 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objectivos da descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

Assim, a opção por esse tipo de análise se deu considerando a necessidade de buscar 

informações suplementares (Ibidem) sobre as práticas dos professores, no tocante à análise 

linguística, seja nas observações ou nas entrevistas. 

Ao trabalhar com observações e entrevistas na coleta de dados, a análise temática 

(BARDIN, 1977), torna-se pertinente, uma vez que possibilita organizar mais de um item de 

significação na unidade de sentido determinada para análise das falas dos sujeitos. Para essa 

categorização, tomamos as transcrições das aulas observadas e das entrevistas realizadas, as 

anotações do diário de campo e as atividades desenvolvidas pelas professoras durante as 

observações. 

Após um primeiro tratamento dos dados – que, segundo Laville & Dionne (1999), é 

uma das primeiras tarefas do pesquisador, a fim de recortar os conteúdos que podem ser 

categorizados – seguimos para primeira categorização. 

De maneira indutiva, as categorias foram emergindo das falas das professoras, das 

atividades e dos elementos das práticas de ensino. Os dados não foram analisados 

isoladamente, uma vez que as pequenas entrevistas e a entrevista final subsidiaram o 

entendimento das práticas. 

Outra etapa importante que realizamos foi a revisão da categorização inicial sob o 

olhar crítico, realizando alguns questionamentos para melhor determinar as categorias finais, 

como, por exemplo, a possibilidade de um mesmo elemento aparecer em duas categorias, se 

há uma especificidade que exige outra categoria ou se há a real necessidade de determinada 

categoria (LAVILLE E DIONNE, 1999). 

Feito isso, demos prosseguimento à análise temática na busca pelo sentido ou sentidos, 

realizando as inferências possíveis diante dos dados e do contexto em que eles foram 

produzidos. 

Como nossa intenção não era hierarquizar as práticas observadas, mas compreender os 

elementos que revelam as permanências e mudanças, as categorias não foram as mesmas para 
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cada professora e a análise, igualmente, não foi direcionada para apontar diferenças ou 

semelhanças entre elas. 

No capítulo seguinte, apresentaremos a análise dos elementos das práticas de ensino 

de cada uma das professoras, a partir do conjunto de informações coletadas nesse estudo.  
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CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DE DADOS: OS FAZERES DAS PROFESSORAS NO 

COTIDIANO DA SALA DE AULA E OS SABERES MOBILIZADOS 

Neste capítulo, apresentaremos a análise das aulas e das entrevistas das duas 

professoras, sujeitos dessa pesquisa, examinando os dados coletados e categorizados à luz da 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977).  

Nessa análise não há o intuito de criticar, rotular e hierarquizar as práticas docentes. 

Esse estudo tem a pretensão de ultrapassar os discursos de culpabilização do professor, 

tratando as mudanças e permanências nas práticas de ensino como um movimento natural e 

legítimo dos docentes que aliam seus saberes pré-profissionais aos profissionais, num tempo 

razoavelmente longo, como afirma Chartier (2000), que “autoriza práticas múltiplas”. 

O foco desse trabalho é a compreensão das práticas de ensino como elas são e não a 

análise destas tendo em vista uma idealização teórica. Não se está em busca do certo ou 

errado, do professor que já adequou sua prática aos estudos acadêmicos ou do professor que 

ainda resiste em mudar: compreender as práticas é enxergá-las como são, deixar emergir as 

suas possíveis causas e razões, ouvir como o docente pensa, planeja e desenvolve suas aulas, 

perceber como ele se relaciona com essa prática e, após ter acesso a todos esses aspectos, 

organizar as informações de maneira metodológica e responsável, relacionando-as e 

interpretando-as, a fim de abrir uma discussão que promoverá novos estudos. 

3.1 Análise das práticas de ensino de gramática/análise linguística da professora A 

Essa primeira análise é referente às práticas de ensino da professora A. As observações 

foram realizadas numa turma de 6º ano do III Ciclo do Ensino Fundamental com vinte e cinco 

alunos.  

A rotina da professora A se iniciava sempre pela arrumação da sala. Em seguida, ela 

retomava o que tinha feito na aula anterior e apresentava a pauta do dia. Os alunos 

colaboravam com as atividades propostas pela professora.  

Os alunos receberam a presença da pesquisadora sem nenhuma resistência ou 

dificuldade e aparentaram, desde o primeiro dia de observação, uma naturalidade com o 

processo, assim como a professora que manifestou a possibilidade de aprender mais sobre sua 

prática, ao participar dessa pesquisa. 



66 

 

Durante as quinze aulas observadas, a professora trabalhou nos três eixos de ensino da 

língua, como mostra o quadro abaixo: 

Quadro 2: Atividades e eixos de ensino explorados nas aulas da professora A 

 

Data da 

observação 

Divisão das 

aulas 3 

Atividade Eixo correspondente 

20/07/2012 Aula 1 e Aula 2 Mensagem de acolhida – retorno do recesso escolar 

Dinâmica 

Produção de texto a partir de uma tirinha 

Leitura 

 

Produção Textual 

23/07/2012 Aula 1 

Aula 2 e Aula 3 

Leitura de texto retirado do livro didático 

Interpretação oral e escrita do texto 

Leitura do gênero Carta e produção de texto 

Leitura 

Leitura e Produção 

27/07/2012 Aula 1 e 2 Análise da produção da carta; 

Reescrita do texto produzido na aula do dia 20/07/2012 

Produção Textual 

03/08/2012 Aula 1e 2 

 

Leitura de poema como preparação para refletir número e 

gênero de substantivos e adjetivos 

Leitura 

Análise linguística 

06/08/2012 Aula 1 e 2 Atividade de reflexão sobre Gênero e número de 

substantivos e adjetivos 

Análise linguística 

17/08/2012 Aula 1 e 2 Leitura de um Poema – atividade das Olimpíadas de 

Língua Portuguesa e correção individual dos poemas 

produzidos em casa pelos alunos 

Leitura 

Produção Textual 

24/08/2012 Aula 1 e 2 Reescrita dos poemas Produção textual 

Análise linguística 

Como demonstra o quadro acima, nas aulas da professora A foi possível observar o 

trabalho com os três eixos de ensino da língua, o que possibilitou a extração de muitos dados 

para essa análise. Quatro elementos foram relevantes nessa análise: o uso e a relação que a 

professora A mantinha com o livro didático, a ênfase no trabalho com textos, a articulação 

entre os eixos de ensino e a forma como abordava os conteúdos gramaticais. 

3.1.1 O uso do livro didático e a relação com esse recurso de ensino  

Um dado relevante que emergiu nas observações e entrevistas diz respeito ao uso do 

livro didático e a relação que a professora A mantinha com ele. Embora não seja objeto desse 

                                            
 

3
 Nos dias 20/07, 27/07, 03/08, 17/08 e 24/08, as aulas eram geminadas; nos dias 23/07 e 06/08, a professora 

tinha três aulas, sendo duas antes do intervalo e uma após o intervalo. Assim, no dia 23/07 as aulas 1 e 2 foram 

geminadas e a aula 3 após o intervalo e, no dia 06/08, só aconteceram as aulas geminadas e não houve a aula 3.  
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trabalho aprofundar o uso do livro didático, os dados coletados nas observações apontaram 

para uma necessidade de refletir acerca da relação que a professora A matinha com esse 

recurso e como ela o utilizava. 

O livro
4
 adotado pela escola apresentava três seções fixas (Construindo os sentidos do 

texto – com interpretação oral e escrita; Gramática em uso – que trazia exercícios para refletir 

sobre assuntos diversos de gramática; Sistematizando – que apresentava os conceitos e 

classificações gramaticais) e outras quatro que apareciam algumas vezes (Palavra ao vivo – 

que tratava aspectos da oralidade; Viajando no tema – que aprofundava o tema do texto; 

Como é que se escreve – trazia escrita de palavras parônimas; Produzindo textos – que 

apresentava propostas de produção escrita). Iniciava sempre com textos e concluía cada 

unidade com uma parte de um projeto de escrita proposto para o ano letivo: um livro de 

memórias. 

Nas aulas destinadas à leitura, observamos que a professora A fazia uso dos textos e 

das perguntas de interpretação oral e escrita. Seguia rigorosamente a ordem das atividades e 

realizava a leitura do texto, desde o comentário inicial, que o livro trazia, a cada capítulo, 

sobre o autor, até a referência bibliográfica. Entretanto, quando era dia de trabalhar as 

questões gramaticais, ela não utilizava o mesmo livro; buscava exercícios em outros manuais 

que considerava mais adequados ao tipo de trabalho que realizava.  

Esse primeiro aspecto da prática de ensino da professora A parece revelar uma 

maneira “particular” de atuar, modificando, como afirma Certeau (1994), o que é imposto 

pela instituição, subvertendo um ritual programado para o cotidiano da sala de aula. Não 

utilizar o livro didático adotado pela escola para ensinar gramática era adequar às 

necessidades cotidianas o seu fazer pedagógico, uma vez que , nesse caso específico, havia a 

obrigatoriedade, discutida mais adiante, de utilizar o livro didático adotado pela Rede e a 

subversão sutil realizada pela professora na tentativa de adequar o seu fazer às demandas 

surgidas em sua prática cotidiana. 

Essa tática
5
 já aponta uma preocupação da professora em buscar atividades que se 

aproximassem do que ela considerava importante para os alunos.  

                                            
 

4
 SETT, M. das G.[et al.]. Para Ler o Mundo. Língua Portuguesa – 6º ano. São Paulo: Scipione, 2009. 

 
5
 Tomamos tática, segundo Certeau (1994), como sendo a possibilidade de recriar no dia a dia algumas 

estratégias que são prescritas.  
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Assim, para a professora A, o livro adotado pela escola não atendia às suas 

necessidades, quando o assunto era gramática. Isso ficou evidente em sua fala: 

O livro didático nosso é muito resumido e não me dá suporte. Então eu 

mostro a eles que tem no livro aquele assunto, agora para complementar, 

fortalecer o entendimento, eu tenho que ir buscar em outros livros. Aí, tiro 

xerox que já dá um outro andamento. (06/08/12) 

Quando solicitada a explicar melhor a tática que descreveu, ela ratificou: 

Tenho o livro didático, aí o livro didático não me dá suporte para alcançar 

o objetivo que eu quero. Aí o que é que eu faço? Eu vou em busca de outros 

livros que me deem o suporte que eu quero. Aí um livro eu utilizo para as 

atividades em sala e o outro livro, que eu tenho, eu utilizo para as provas. 

(06/08/12) 

Embora ela falasse de outros livros (um de onde ela retirava atividades para realizar 

em sala de aula e outro que utilizava para elaborar provas), fez uso, durante as observações, 

de apenas um que difere da perspectiva do livro adotado pela escola. Isso é possível perceber 

pelas atividades trazidas para as aulas que analisaremos mais adiante. 

Para compreender melhor o porquê dessa rejeição quanto à seção de gramática do 

livro adotado pela Rede, recorremos também à análise do livro posta na avaliação do Plano 

Nacional do Livro Didático – o PNLD 2011.  

Segundo o Guia do PNLD 2011, a “seção Sistematizando apresenta definições e 

classificações de categorias gramaticais e atividades que buscam a fixação dessas categorias 

em frases soltas, numa perspectiva tipicamente estrutural”, (p. 86). Além disso, alerta para o 

trabalho com a seção Gramática em uso que, “apesar de constituir-se como uma boa 

oportunidade para reflexão sobre os usos dos recursos linguísticos do texto, demanda 

orientação docente para a generalização e a construção de regras por parte do aluno” (p. 86). 

Na seção Sistematizando, que trata os conteúdos gramaticais, o PNLD, então, 

verificou um trabalho de gramática isolada e sem reflexão, que apenas utilizava a exposição 

de conceitos e propunha exercícios classificatórios, como apontam, por exemplo, as páginas 

apresentadas a seguir, cujo conteúdo é o correspondente ao explorado em uma das aulas 

observadas, examinada mais adiante: 
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Figura 1: Explicação e atividade proposta no livro didático adotado pela rede de ensino. 

  

 

 

   

                       Fonte: Para ler o Mundo. Língua Portuguesa (SETT, 2009). 
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Esse exemplo (retirado da seção em questão) traz uma abordagem transmissiva dos 

substantivos, adjetivos e artigos quanto ao gênero e número e propõe atividades de 

identificação, sem explorar, por exemplo, a propriedade polissêmica das palavras em seus 

variados contextos, embora tenha apresentado, ainda que de maneira incipiente, a 

relativização das classes substantivos e adjetivos no final da explicação. 

Também para o PNLD 2011, a análise desse outro livro, que a professora utilizava 

para as aulas de gramática, apresentava aspectos diferentes do livro adotado pela Rede. A 

resenha de Português Linguagens do Guia PNLD 2011
6
 (p. 111) apontava que o livro – no 

âmbito dos conhecimentos linguísticos – estava num movimento: ora tratava as questões 

numa “perspectiva transmissiva, ora analítica e reflexiva”. Essas duas perspectivas são 

abordadas de maneira sistemática: na seção Língua em Foco “há longas explanações acerca 

do conteúdo estudado, seguidas de exercícios de fixação” e, paralelamente, na seção 

Semântica e Discurso “há análise dos conteúdos em estudo com ampliação e observação do 

uso, em função dos aspectos relevantes dos gêneros” (p. 116). 

É importante aqui ressalvar que no livro adotado pela rede, embora traga a seção 

Gramática em uso, os conteúdos abordados não estão sendo analisados a partir dos gêneros.  

Além disso, o que se percebeu, nas aulas em que a professora A utilizou esse manual 

didático, era que mesmo a seção Língua em Foco iniciava com reflexão sobre os usos e 

promovia uma atividade onde os alunos pudessem construir sentido para os conceitos que 

iriam estudar, como mostrará uma atividade transcrita mais adiante. 

Assim, era perceptível a escolha da professora A por um livro diferente, que 

oferecesse melhores condições de atingir os objetivos que tinha com a sua turma. Implícita 

nessa escolha está a apropriação que a docente parecia ter feito em relação ao ensino de 

gramática: não devia ensinar as regras de maneira isolada ou apenas conceitos e classificações 

para serem memorizados. Isso aponta, portanto, mudanças em relação ao ensino tradicional de 

gramática realizado por meio de conceituações e exercícios constituídos de frases soltas. 

Provocada a falar sobre quais as diferenças que ela percebia entre os livros que utilizava e o 

escolhido pela escola, a professora A demonstrou que não preferia livros tradicionais: 

                                            
 

6
 CEREJA, W. MAGALHÃES, T. C. Português - Linguagens. 6º ano. Edição reformulada. São Paulo: atual 

editora, 2011. 
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Totalmente [diferente]. Porque no meu livro [o livro adotado na escola] é 

mais assim em cima de textos longos. Tem um lado bom assim... tem 

poemas, coloca os alunos para pensar... a gramática é trabalhada 

totalmente isolada. Os outros [que ela seleciona por fora para as atividades 

em sala e para as provas] têm os textos, tem a gramática contextualizada, os 

exercícios também são com textos...e tem uma coisa...eles fazem uma 

introdução...o livro que eu utilizo por fora....com um texto com o assunto 

que será abordado mais à frente. Que é o que nós utilizamos hoje [na aula]. 

Aí, lá na frente vem conceituando... (06/08/12) 

A professora utilizava o livro didático adotado, mas não se mantinha presa a ele. Há, 

como aponta Mendonça (2006) um momento de transição nas práticas dos professores, assim 

como há, também, um movimento neste mesmo sentido nos livros didáticos, como constatou 

Silva (2008, p. 210) em seu estudo: 

Como indicaram os resultados de nosso trabalho, as inovações observadas 

nos livros didáticos não substituíram, inteiramente, as “velhas” maneiras de 

ensinar gramática, mas revelaram tentativas de mudança em tempos de 

transição. Por isso, as coleções analisadas apresentavam não apenas 

“mudanças na estabilidade” (por exemplo, mantinha-se o ensino de classes 

de palavras, mas as classificações eram relativizadas), como também 

“estabilidades na mudança” (por exemplo, transmitiam-se informações sobre 

as características dos gêneros textuais). 

Um fato interessante é que em outras pesquisas, como a de Souza (2010), outra 

professora (dos anos iniciais do Ensino Fundamental) que, embora elogiasse a maneira 

reflexiva como o livro Português Linguagens tratava os conteúdos gramaticais, não fizera uso 

dele durante as observações e utilizava livros mais tradicionais na sala de aula. No caso da 

professora A, ela fazia uso do livro com atividades mais reflexivas, apontando um movimento 

diferente do que parece ocorrer com muitos docentes: a opção por livros nos moldes mais 

tradicionais. 

Entretanto, alguns aspectos encontrados nesse estudo são semelhantes a algumas 

pesquisas e é válido ressaltá-los: a maneira como os professores têm utilizado o livro didático 

adotado pela escola – para a leitura e compreensão de textos – e procurado outros livros para 

complementar ou subsidiar o ensino de gramática, presente na pesquisa de Souza,(2010), a 

subversão ao estereótipo de que os professores seguem rigorosamente as orientações dos 

livros, já apontada por Morais (2002) e uma insatisfação explícita – pela metade dos 

professores pesquisados – com o livro adotado pela rede, como apresenta a pesquisa de Silva 

(2012a).  

Esse movimento realizado pela professora A, em busca de outras fontes que 

atendessem ao seu modo de fazer, parece confirmar o que Certeau (1994, p. 93) afirma sobre 
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a maneira como o consumidor faz uso das produções culturais: não são passivos e “sem sair 

do lugar onde têm que viver e que lhe impõe uma lei, ele aí instaura pluralidade e 

criatividade”.  O uso do livro didático apareceu na maioria das falas e aulas observadas como 

um recurso fundamental na prática de ensino da professora A.  

A fim de visualizar melhor esse aspecto do uso do livro didático, analisaremos o 

quadro a seguir, que apresenta a frequência com a qual a professora usou os livros didáticos 

durante o período de observação: 

Quadro 3: Frequência de uso do LD pela professora A 

Aulas observadas Utilização do livro 

didático adotado pela 

Rede 

Utilização de 

atividades 

retiradas de outros 

livros didáticos 

Ausência de atividades 

retiradas de livros didáticos 

Aula 1   X 

Aula 2  X  

Aula 3 X   

Aula 4 X   

Aula 5 X   

Aula 6   X 

Aula 7   X 

Aula 8  X  

Aula 9  X  

Aula 10  X  

Aula 11  X  

Aula 12 X   

Aula 13 X   

Aula 14   X 

Aula 15   X 

TOTAL 5 5 5 

Observa-se que a professora utilizava o livro didático como um forte recurso de 

ensino: das quinze aulas observadas, dez delas fizeram uso desse recurso. Quanto às demais, é 

importante situá-las: uma delas foi o desenvolvimento de uma dinâmica utilizada para retomar 

as aulas do semestre, duas foram utilizadas para reescritura do texto proposto na aula 2 e as 

outras duas foram voltadas para um trabalho de reescrita dirigida em sala de aula, como 

veremos a seguir. 
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Duas questões aparecem com essa análise: a frequência do uso do livro poderia ter 

sido maior, uma vez que o período de observação coincidiu com a volta às aulas no 2º 

semestre e com o trabalho “obrigatório” das Olimpíadas de Português, que promoveu a 

reescrita dos poemas nas duas últimas aulas desse período; além disso, a obrigatoriedade, 

relatada pela professora A, do livro didático também influencia nesse quantitativo, uma vez 

que, ao final do ano letivo, a professora precisava demonstrar que utilizou o livro adotado pela 

rede. 

Quanto a esse último aspecto, a professora A afirmou ainda que a obrigatoriedade de 

utilizar por completo o livro adotado pela escola era uma dificuldade encontrada, pois deveria 

utilizá-lo, mesmo que ele não atendesse às necessidades docentes. Eis um extrato de uma das 

entrevistas: 

Entrevistadora - Buscar outras atividades dificulta o trabalho? 

Professora – É. Porque eu tenho que pesquisar, ver o que melhor se adéqua 

naquela atividade, naquele conteúdo que eu tô trabalhando. Se tivesse no 

livro seria bem mais fácil. E outra coisa, eu tenho que dar conta do livro. 

Além de trabalhar à parte, eu ainda tenho que cumprir o livro.  

Entrevistadora - Isso é uma exigência da escola? 

Professora – É da escola. Eu preciso terminá-lo. 

Aqui percebemos um grande entrave para prática de ensino: as orientações da escola 

(equipe de gestão), no tocante ao que ensinar e como ensinar, estão vinculadas, segundo a 

professora, à preocupação de “terminar o livro didático” para demonstrar sucesso na 

aprendizagem ou para, de certa forma, controlar a prática de ensino. Independentemente de 

qual seja a real intenção dessa obrigatoriedade, é notório que ela constitui uma dificuldade 

para o professor que está em constante movimento, que utiliza materiais múltiplos que 

correspondam às práticas também múltiplas (CHARTIER, 2000) no espaço da aula. 

Como essa queixa, de precisar esgotar as páginas do livro adotado, era constante, 

perguntou-se à professora A como se deu essa escolha, uma vez que geralmente são os 

próprios docentes da disciplina que decidem que livro usarão. Em sua resposta, encontramos 

outro entrave: 

O livro didático....como tudo tem... na verdade, os professores não queriam 

esse livro, queriam outro... como houve uma votação, então gente que estava 

fora de sala de aula foi chamado para participar da votação... e o livro que 

tivesse mais “rentabilidade” para secretaria foi escolhido. Foi uma reunião 

com os professores de língua portuguesa. Os professores de todas as escolas 
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se reuniram nesse dia e os professores que são de português e estão fora de 

sala na secretaria [de Educação], eles também têm o direito de votar...eles 

foram e votaram no livro que fosse mais interessante à secretaria e não aos 

alunos... perdemos por um voto. (Entrevista final) 

Percebe-se como, nesse caso, a prática de ensino do professor é também permeada por 

aspectos externos à sala de aula e é necessário contemplá-los ao tentar compreender o que 

acontece  nesse espaço.   

A partir desses depoimentos da professora A, é possível retomar as questões tratadas 

anteriormente sobre como os professores modificam, com suas táticas, (CERTEAU, 1994), o 

que lhes é imposto. Em uma das entrevistas, a professora chegou a afirmar que não obedecia 

fielmente o livro, mas ressaltou que não deixava de seguir a ordem dos conteúdos imposta por 

ele. 

Entrevistadora – Como você organiza suas aulas? 

Professora - Eu faço assim, eu vou seguindo o livro, não é? Por exemplo, 

cheguei em produção textual naquela aula, mas eu achei que ficou 

dúvida...então eu continuo em produção textual. Aí terminei, eu vou para 

parte de gramática, então eu vou pra outros livros, tiro xerox e começo a 

trabalhar... 

Entrevistadora - A definição é feita pelo livro? 

É. Pelo livro, mas não me impede de articular outras coisas para conseguir 

aquele objetivo. Mas veja: às vezes eu tô dando uma coisa aqui na página 

100, mas uma coisa lá na página 130 tem uma ligação com o que eu estou 

dando...então eu pulo lá pra página 130.  Por que vai me ajudar...o livro é 

pra ser seguido, mas não diz que é página por página.  

Aqui, a professora deixa claro que quem ditava a ordem dos conteúdos gramaticais era 

o livro adotado pela rede. Entretanto, ela analisava o livro e, se fosse preciso, fazia algumas 

alterações que melhor organizassem a sequência que ela escolhera para seu trabalho. 

A relação que a professora estabelecia com o livro didático caminhava para duas 

perspectivas. A primeira era de “fidelidade”, quando seguia a ordem das leituras e dos 

conteúdos de gramática. Como havia a obrigatoriedade de terminar o livro, não alterava a 

organização proposta nas unidades. A outra era de “rejeição” ao modelo apresentado nessas 

atividades de gramática, buscando outras formas de promover a aprendizagem que mais se 

adequassem ao modo como concebia o ensino de conhecimentos linguísticos.  

Esse segundo aspecto fica evidente quando a professora A usa outro livro, que, pela 

maneira como articulava a atividade, parecia ser bem familiar, pois ela ficava à vontade com 

ele e demonstrava segurança com o material. 
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Assim, se por um lado o livro – institucionalizado – apontava estratégias para 

promover a aprendizagem dos conteúdos gramaticais, a professora A fazia uso de táticas que 

driblavam o que não era útil à sua realidade, confirmando a negação da posição de 

passividade enquanto consumidor (CERTEAU, 1994) dos produtos “fabricados” para auxiliar 

a prática de ensino. 

3.1.2 Ênfase no trabalho com textos: valorização da leitura e produção 

Outro aspecto importante, observado na prática de ensino da professora A é a 

valoração que ela dava para leitura e produção e o tempo pedagógico que ela destinava a essas 

atividades.  

Esse aspecto parece relevante no conjunto das observações, uma vez que compreender 

as práticas de ensino pressupõe perceber, a partir do que elas realmente são, a maneira como o 

docente estabelece relações entre o que ensina, o que é preciso ensinar, como se ensina e as 

condições que permeiam essas escolhas. 

No caso da professora A, sua escolha foi visivelmente pela leitura e compreensão de 

textos, atividades para as quais dedicou o maior tempo, durante o período de observação. 

Numa escala por ordem de valoração, seguindo o critério da quantidade de tempo dedicado às 

atividades, estava em segundo a produção textual e, em terceiro, as atividades de análise 

linguística. 

Se voltarmos ao quadro inicial dessa análise, perceberemos essa valoração. Das quinze 

aulas observadas, oito delas envolviam leitura e interpretação de textos, cinco envolviam 

produção e apenas três se dedicaram à análise linguística. Observemos a figura abaixo, para 

facilitar a compreensão desses dados: 

Gráfico 1: Gráfico da frequência das atividades da professora A envolvendo os eixos de ensino 

 

Frequência das Atividades 

Envolvendo 
Leitura 

Envolvendo 
Produção 

Envolvendo AL 
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É importante ressaltar que o período letivo, muito maior do que o tempo observado na 

pesquisa, é passível de momentos distintos deste recorte realizado, não esgotando nessa 

análise, portanto, todo o trabalho da professora A. 

Dois aspectos interessam resgatar, a fim de melhor compreender esse gráfico: o 

primeiro é relembrar a fala da professora A, quando dizia que o livro didático precisava ser 

seguido e era ele quem definia a organização das aulas. Assim, uma vez que havia muitos 

textos para leitura e interpretação oral e escrita no livro adotado pela rede, é possível inferir 

que haveria também muitas aulas dedicadas a esse eixo. Já em relação às atividades de 

gramática/análise linguística, embora a professora seguisse a ordem dos conteúdos pelo livro, 

não o utilizava nesses momentos.  

Ao considerar esse raciocínio da obrigatoriedade do uso do livro e da sequência ditada 

por ele na organização das aulas semanais, convém visualizar como se dividiam as leituras no 

livro didático em questão: na primeira unidade eram cinco textos; na segunda, quatro; na 

terceira, nove textos e na quarta, dez. Todos eles seguidos de interpretação oral apenas, ou 

escrita, ou ambas – na maioria dos casos. 

E o segundo é ir buscar a avaliação no Guia PNLD, 2011 que é positiva em relação ao 

trabalho com a leitura, a saber: 

O texto de leitura é apresentado após um boxe informativo que identifica o 

autor, fornece um resumo bibliográfico dele e apresenta informações sobre o 

contexto de produção. Na seção Construindo os sentidos do texto, por meio 

de atividades de interpretação oral e escrita, são encaminhadas experiências 

que colaboram satisfatoriamente para a formação geral de um leitor 

competente e engajado com a diversidade cultural propiciada pela cultura 

escrita. (BRASIL, 2010, p. 83) 

O Guia também afirma que os objetivos são adequados, as atividades possibilitam a 

identificação dos usos sociais cotidianos, promovendo a ativação de conhecimentos prévios e 

inferências e fornecendo a contextualização dos autores e suas obras, no caso dos textos 

literários. 

Assim, cruzando as informações acima com os depoimentos da professora A, é 

possível inferir que, ao utilizar o livro, ela, além de atender a obrigatoriedade da escola, 

demonstrava uma aprovação da maneira como se encaminham as atividades, uma vez que o 

livro parecia atender às suas necessidades quanto à leitura. Ela afirmou, de maneira explícita, 

sua escolha por essa valoração maior. 
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Mais tempo para leitura e produção...é porque é o necessário. A gente tem 

que ler, compreender o que está lendo e escrever... a partir do momento que 

você lê, você vai escrever bem...(Entrevista Final) 

Há, no depoimento e na prática de ensino da professora, uma clara intenção em 

oferecer mais aulas de leitura e produção. É válido ressaltar a constatação de Morais (2002) e 

Mendonça (2006) de que há visíveis mudanças no trabalho com leitura e produção na sala de 

aula, o que não acontece, na maioria dos casos, com o ensino da gramática.  

Corroborando com os resultados da pesquisa de Souza (2010), percebe-se que a 

professora A também tinha como objetivo preparar os alunos para a leitura, compreensão e 

escrita de variados textos. Entretanto, nas observações das aulas dedicadas à leitura, na 

maioria das vezes, a professora tratava os gêneros de forma genérica, resultado também 

encontrado por Morais (2002), quando afirma, em sua pesquisa, que as professoras se 

referiam ao texto sem especificação de gêneros. 

Quando interpelada a falar sobre suas aulas de leitura e produção, a professora A 

demonstrou a ênfase que dava ao uso de textos. Ficou explícita sua necessidade de falar sobre 

seu trabalho com eles: 

Nas aulas de leitura eu uso o livro didático, tem a interpretação oral e a 

escrita dentro do livro e ...na parte de gramática eu gosto de botar aqueles 

textos pequenos, mas sempre fazendo a interpretação de tirinhas... pra aí 

sim, trabalhar a gramática, e tem também as produções textuais que eu faço 

a partir de uma gravura que tem que ter a leitura e a compreensão, a 

interpretação também com tirinhas... 

Para produção não [não usa o livro]. Leitura e interpretação [apenas para 

isso ela usa o livro]. A parte de gramática, como é muito resumida, eu 

trabalho em outros livros... Uma coisa que eu descobri: por exemplo, eu 

boto pra casa uma leitura e as interpretações orais e escritas...então vai pra 

casa, sem eu explicar nada...quando chega na sala eles já têm um certo 

conhecimento do texto, já têm feito as interpretações. Aí eu vou ler com 

eles...não é uma coisa totalmente desconhecida porque eles não já leram em 

casa? Então, já é melhor a discussão do texto.  

A professora demonstrou a importância que os textos têm em suas aulas e isso 

corrobora com a ideia de que os docentes têm claramente a preocupação de formar alunos que 

leem, compreendem e escrevem textos, como também constatou Morais (2002). 

Além desses fatores, não se pode desconsiderar outros aspectos, ainda que sem 

maiores dados para constatações, que puderam ter possíveis influências na valoração maior da 

leitura de textos: um deles é a presença de um “observador”, que, de certa forma, pode 

intimidar o sujeito da pesquisa na realização de um trabalho com gramática – na tentativa, 
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talvez, de demonstrar uma prática que se adéque ao discurso oficial de trabalhos com textos; 

um segundo aspecto é que o período de observações coincidiu com as oficinas das Olimpíadas 

de Língua Portuguesa
7
 (na última semana de observação) – isso exigia um trabalho de 

produção escrita. 

Além desse tempo dedicado à leitura, observaram-se ainda as atividades de produção 

de textos com uma frequência significativa. Sobre as produções, a professora A, ao descrever 

suas aulas, afirmou: 

Eu por exemplo, gosto muito de reescrita...quando o aluno reescreve não 

precisa eu mostrar onde tá o erro, porque ele quando vai lendo, vai 

reescrevendo, ele vai percebendo. Ele chega e diz: professora eu errei aqui 

e já consertei. Então ele toma conta da sua própria correção. 

Embora as atividades não tenham demonstrado um trabalho sistemático em torno dos 

gêneros, com explicitação de interlocutor e intencionalidade, além do professor e da situação 

didática proposta, cuja finalidade era promover a aprendizagem da escrita, percebe-se a 

enfática decisão de trabalhar com textos. Ainda que não apareça conforme o idealizado pelos 

discursos acadêmicos, a professora realiza leitura, escrita e reescrita com os alunos e essa 

decisão é preciosa na formação de leitores e escritores, uma vez que, durante muito tempo, o 

ensino da escrita e da leitura esteve, como lembra Santos (2002, p. 30), “associado apenas às 

atividades de codificação e decodificação do sistema de escrita”. 

Nos momentos de reescrita, a professora abordou muitos aspectos textuais e 

normativos da língua, como veremos na análise das atividades mais adiante. Sua preocupação 

em criar situações para que os alunos produzissem individual e coletivamente e analisassem 

seu próprio texto, a partir das intervenções dela, demonstraram alguma articulação com o eixo 

de análise linguística. 

Um aspecto é importante ressaltar sobre o ensino da escrita nas práticas da professora 

A: ela afirmou não utilizar o livro didático para esse fim, embora o tenha feito na quinta aula 

observada. Quando interpelada a falar sobre o objetivo da atividade de produção, ela afirmou: 

O objetivo era melhorar a escrita, a narrativa, a elaboração do texto. Como 

eles têm muitas dificuldades nisso, eu sempre começo dando o pé na tábua, 

como se diz. Dou uma tirinha, comece a história, enfatizo muito, dá um 

                                            
 

7
 As oficinas de Língua Portuguesa primam pela leitura e produção de um gênero – no caso dessa turma, o 

poema. Essas atividades aconteceram na última semana de observação, concomitante com as outras atividades 

regulares da disciplina. 



79 

 

conhecimento prévio a eles. O objetivo principal é esse. Porque em 

produção textual a turma é fraca. E o que eles deveriam já ter, eles não têm 

ainda. Então eu tenho que buscar de alguma forma o que ainda falta pra dar 

o sustento a eles. O objetivo principal é esse. 

Aqui é importante destacar que a professora se queixou, de certa forma, de não 

encontrar os alunos com conhecimentos que eles já deveriam ter neste nível de escolaridade. 

Isso reporta à pesquisa de Morais (2002), que encontrou no depoimento das professoras 

referências a um ensino defasado. 

A professora A ainda explicou como usava os textos de suporte e a necessidade de 

usar outras fontes que não o livro escolhido pela rede: 

E outra coisa, pego outras tirinhas, aí a gente já estudou aquela...eles fazem 

uma referência, entendeu? Para eles terem o hábito mesmo de olhar tudo! 

Não só em si a tirinha, mas o autor, de onde tirou (...) isso é frequente 

[escolher atividades de produção de outros livros]. Porque o livro não me 

dá subsídio, ele é incompleto, não é?. O livro é mais texto, interpretação 

oral, escrita. E na questão de produção textual, aí é que não me dá mesmo 

ajuda.  

Outro aspecto interessante para essa análise é que a professora recordou, em uma das 

entrevistas, de uma experiência vivida quando era aluna do ensino fundamental (antigo 

primário) que parece influenciar sua prática como docente. Ao responder sobre o que se 

lembrava das aulas e da professora de português na Educação Básica, ela respondeu: 

[Lembro] Principalmente o relógio com dicas de produção...onde ele 

parasse, aí a professora, dos temas nos dava orientação, explicação e aí sim 

pra gente escrever.  

Não, lembro não [da professora de português nesse período]. Assim, do 

programa Alfa
8
 não. No Ensino Médio, eu lembro. Era aquela que sentava 

no birô, conjugava todos os verbos e ai se errasse... e 

produção...interessante: no fundamental I eu vi muito de produção. Quando 

passou para o II teve uma queda imensa. Eram só aulas de gramática. 

Eu sempre foco que o programa Alfa me ajudou muito no fundamental II. 

Por que supriu muito...imagine se eu não tivesse tido...em relação à escrita e 

produção de textos. (Entrevista final) 

Esse depoimento parece confirmar o que diz Tardiff & Raymond (2000) sobre as 

fontes pré-profissionais que contribuem para a formação do educador. Ainda sobre esse 

                                            
 

8
 Esse programa, trazido pela professora na entrevista, foi desenvolvido em diversos estados do Brasil na década 

de 70, com o propósito de minimizar o fracasso escolar e diminuir o número de reprovações na 1ª série do 1° 

grau, que hoje corresponde ao ensino fundamental (cf. BERNARDES, 2002). 
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programa, a professora reforçou muitas vezes, nas rápidas conversas entre as aulas, a 

importância dele para sua formação como leitora e escritora de textos. 

Para esses autores, o professor aprende técnicas, conhecimentos e valores que são 

interiorizados e utilizados, posteriormente, como referência na prática de ensino. 

Provavelmente, no início da década de 1980 – período em que a professora A cursou o 

fundamental – o trabalho com os gêneros, com finalidades sociais da escrita e com os 

interlocutores, ainda não era tão forte e isso também parece ser reeditado em sua prática: há 

uma preocupação em formar para a leitura e escrita, embora sem o trabalho focado nos 

gêneros e nos usos sociais. 

Esse programa, assim como outros fatores decorrentes dos saberes mobilizados pela 

professora, pode também ter exercido uma influência na sua prática de ensino, considerando 

que o conjunto dos saberes adquiridos e modificados ao longo do tempo de docência é 

essencial para as escolhas que o professor faz em sala de aula. 

É importante destacar, no entanto, que, durante as aulas observadas, houve um 

trabalho com o gênero carta, com indicação de interlocutor (alguém da família que morasse 

distante) e finalidade (contar como estavam todos da família) definida, diferentemente do 

trabalho descrito anteriormente, embora não tenha sido concluída no período da pesquisa. 

Houve, também, a produção dos poemas para as Olimpíadas de Língua Portuguesa, mas tendo 

como interlocutor a própria professora. 

Diante dessa ênfase no trabalho com textos é possível falar de um movimento, de 

práticas plurais, de uma organização que alterna atividades de concepções, aparentemente 

contraditórias, mas que se encaixam diante dos objetivos da professora. Chartier (2000) ajuda 

a pensar sobre isso quando trata da coerência pragmática – o professor organiza suas práticas 

para atender aos seus objetivos, não as descartando ou as escolhendo a partir de concepções 

teóricas. 

O trabalho com os eixos de leitura e produção é um passo para uma prática de análise 

linguística, já que esta não tem a preocupação exacerbada de seguir uma ordem estrita de 

conteúdo, um ritual hierárquico dos conteúdos gramaticais, mas se move entre as leituras e 

produções e considera a necessidade dos alunos para aquela situação comunicativa.   

3.1.3 Articulação entre os eixos de ensino 
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 Até aqui, tem-se dois pontos destacados na prática da professora A: a relação que ela 

mantinha com o livro didático e a organização das suas aulas que promoviam uma maior 

valorização da leitura e da escrita de textos. Esses dois aspectos têm contribuído para 

compreender como se dão as práticas de ensino de gramática/análise linguística, que se 

movimentam entre permanências e mudanças. 

Caminha-se então para uma terceira reflexão sobre essa prática. Uma vez que a 

professora utilizava táticas para tratar o ensino dos conteúdos gramaticais sem obedecer às 

estratégias do livro didático adotado pela rede e, além disso, promovia, conscientemente, mais 

aulas de leitura e produção, urge compreender como a professora A articulava os textos de 

leitura e as atividades de produção com a reflexão sobre a língua. 

 Esse é um aspecto valioso para a pesquisa, pois, como afirma Mendonça (2007b), a 

articulação entre os três eixos se constitui como pressuposto para um trabalho eficaz de 

análise linguística. 

Ainda sobre articulação entre os eixos, é importante ressaltar que, em alguns 

momentos, leitura, produção e análise linguística caminharam, na prática da professora A, 

isoladamente. Em outros, no entanto, a articulação se deu naturalmente. Nesta análise 

apresentaremos como se deram essas aulas. 

Na prática de ensino da Professora A, a partir das observações realizadas, percebeu-se 

que , em sua fala, ela apresentava a proposta de atividade para o dia: havia o dia de gramática, 

o dia de leitura, o dia de produção. Ela anunciava uma aparente desarticulação, mas realizava 

a atividade articulando os eixos. 

Em uma das aulas, a docente afirmou inicialmente: “Hoje vamos estudar gramática!” 

E, na entrevista, quando interpelada sobre qual o objetivo da aula, manifestou a articulação: 

Pensei em trabalhar a gramática contextualizada, agora focando outros 

aspectos, Fabiana. Tudo que surgir durante as respostas para fazer 

observação, durante as leituras, eu boto um conjunto todo, entendeu? Bem 

atenta, principalmente, na formação de respostas. Porque eles têm o hábito 

de copiar a resposta que o professor coloca no quadro.  

Essa articulação não fica somente em seu depoimento. Ao realizar atividades de 

produção e de leitura, a professora fazia reflexão sobre a língua, explorando aspectos textuais 

e normativos.  Foi possível perceber exemplos dessa articulação em algumas aulas 

observadas. O recorte para análise foi feito a partir de uma aula dedicada ao eixo de leitura e 

outra ao eixo de produção. 
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O primeiro exemplo é uma proposta de produção textual. A professora A apresentou 

uma tirinha e sugeriu uma atividade de escrita. Na aula do dia 20/07/2012, a professora, então, 

abriu um diálogo sobre as atividades que os alunos fizeram no recesso: praia, sítio do avô, 

brincadeiras em casa e com os amigos. E, aproveitando o contexto das férias, sugeriu a 

atividade de produção textual. 

Figura 2: Atividade impressa proposta pela professora A no dia 20/07/13 

 

E nessa produção textual vocês vão fazer uma narrativa, vocês vão contar 

uma história. E para facilitar a vida de vocês, eu trouxe uma tirinha, uma 

tirinha feito gibi, e vocês vão contar essa história utilizando o mesmo 

quadro dessa gravura aqui. Aqui vocês vão encontrar o Menino Maluquinho 

com a sua amiga. Vou entregar aqui para vocês verem...  

Percebe-se desde o princípio da atividade, na fala da professora, certa ausência do 

trabalho com gêneros: afirmou que o texto era uma narração, depois o chamou de “história” 

assim como não explorou o gênero tirinha. Também havia ausência de uma finalidade e de 

um interlocutor definido. O professor, então, assumiu o papel de leitor. Outras pesquisas 

também apontam essas ausências, o que parece ser, portanto, uma dificuldade que os 
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professores encontram em trabalhar a escrita a partir da relação dos gêneros com as práticas 

socais das quais fazem parte, conforme aponta Mendonça (2007b). 

Entre essas pesquisas está a de Bastos & Susassuna (2011) que constataram essa 

mesma dificuldade na análise da prática do professor: além de ser o único leitor, o docente 

deixou de contemplar as características discursivas do texto. Mas, isso não impediu que os 

alunos produzissem e que a professora seguisse com o trabalho, articulando o eixo de análise 

linguística, como se vê adiante. 

A dificuldade dos alunos com a escrita, relatada pela professora no momento da 

atividade, assim como o tempo curto para o trabalho de produção – ela iniciou a atividade já 

na segunda aula do dia – podem ter influenciado também para uma atividade de produção 

numa perspectiva mais transmissiva. 

 A professora propôs, então, a atividade e fez, ela própria, todo um trabalho de 

descrição da tirinha que utilizou para suporte da produção. Por isso, a escrita dos alunos ficou 

pautada na fala da professora e os textos foram, antes de mais nada, uma descrição das 

imagens da tirinha. Analisaremos esse aspecto a partir da fala da professora A: 

Professora - Acompanhando comigo. O Menino Maluquinho estava com sua 

amiga na praia. Por quê? Porque estavam no recesso, nas férias... e foram 

para praia, lá em Boa Viagem, em Recife. Vocês já ouviram falar? 

Alunos – Já. 

Professora – Só que lá aconteceu uma coisa, lá em Boa Viagem... (depois de 

algumas interrupções dos alunos, ela continua). Todo mundo recebeu? 

Olhe, escuta. Vocês escutem, que as dúvidas de vocês e façam as perguntas, 

porque depois vocês vão ter que parar para pensar o que vocês vão 

botar...que narrativa é essa que eu vou escrever? Aí tem assim: no primeiro 

quadrinho, a menina está gritando “Socorro! Socorro! Uma água viva!” No 

segundo quadrinho: o menino maluquinho diz “não é uma água viva, Carol, 

é só um saco plástico!”. Aí Carol sai: “Socorro! Socorro! Poluição!” Vocês 

acreditam que hoje em dia nós podemos encontrar todo tipo de poluição no 

mar? O que, por exemplo? 

Aluno 1 – Óleo de navio. 

Aluno 2 – Garrafa... 

Professora – Isso, na praia mesmo onde a gente toma banho... plástico, 

cigarro, que mais? Agora eu quero saber, como é, Emanuel, como é que 

essa poluição chega no mar?  

Emanuel – Com o vento. 

Professora – Com o vento? 



84 

 

Aluno 3 – Quando as pessoas deixam as coisas na areia da praia. 

Professora – Ah! Muito bem! Está certo, veja: lá vai a professora toda 

produzida com óculos, boné, saída de banho. Chego lá, sento na cadeirinha, 

boto meus filhos na areia fazendo um castelo, aí tô com vontade que chupar 

um picolé. Chupo o picolé e deixo o papelzinho lá. Aí o maridão vai... não, 

vou tomar um refrigerante...toma o refrigerante e deixa a latinha lá na 

areia. E tudo que vai comendo vai ficando ali na areia. Na hora de partir, a 

professora e sua família se levantam e não busca o lixo que deixou de dia e 

vou embora. Quando é à noite, a maré....SOBE! ou seja a água do mar 

avança... porque vocês já devem ter estudado que a maré sobe e a maré 

desce! Né assim? Por isso muitas vezes quando a gente vai à praia a gente 

diz assim, quanto o mar tá cheio! Então aquele lixo que estava na areia a 

água subiu e levou o que estava nela, não é assim? Cocô de cachorro, de 

cavalo (..) e depois a gente tá tudo, olha, nadando na água. No caso aqui, a 

pobre de Carol achou que era uma água viva. Mas a água viva faz parte do 

mar. Só que ela em contato com a nossa pele, Alex, ela queima. Por isso que 

ela se assustou. Quando viu que não era uma água viva, era um saco 

plástico, ela também se assustou. Por quê? Tanto a água viva faz mal, 

quanto a poluição também. (...) 

Professora - Aí pronto, aí a professora, que é gente boa, escreve: conte 

como tudo aconteceu, dê um título à história e continue. E eu comecei: 

Certo dia, o Menino Maluquinho e... preste atenção na continuação da 

história, cuidado com palavras maiúsculas no meio de frases, a 

pontuação...continuação que dê sentido à história. Eu coloquei algumas 

linhas, não foi?...mas se passar dessas linhas não tem problema. Conte 

como tudo aconteceu e dê um fim à história. 

É importante ressaltar que, embora se trate de descrever a cena proposta na atividade, 

a professora realizou um trabalho de levantamento dos conhecimentos prévios. Isso é muito 

importante na formação do escritor, que precisa desenvolver o repertório sobre o que vai 

escrever. Souza & Souza (2012, p. 53) afirmam que, “ao iniciar o processo de produção, é de 

grande importância criar situações para que o aluno possa pensar, refletir e coletar 

informações sobre o tema proposto, para então começar a escrever”.  

Percebe-se já, no final de sua fala, o início do trabalho com a gramática. Aqui, urge 

trazer uma discussão proposta por Morais & Silva (2007, p. 140) sobre a articulação entre os 

eixos de produção e análise linguística: 

[...] a análise linguística pode acontecer tanto durante, como em 

continuidade aos momentos inicais da produção de textos. No primeiro caso, 

trata-se de reflexões acerca do uso de conhecimentos linguísticos diversos – 

como pontuação, paragrafação, coesão, concordância, entre outros – que o 

docente pode ir desenvolvendo com os alunos durante a escrita da versão 

inicial de um texto. [...] Por outro lado, é necessário realizar-se também um 

trabalho sobre o que já é uma produção escrita “quase completa”, isto é, 

sobre uma versão provisória do texto elaborado pelo aluno – ou elaborado 

coletivamente –, de modo que as atividades de análise lingüística visem a 

tornar a produção ainda mais bem escrita. 
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Assim, desde o início da atividade, a professora pontuou alguns aspectos dos usos 

linguísticos (letras maiúsculas, pontuação, sentido) para que os alunos, ao escreverem a 

primeira versão do texto, estivessem atentos também às questões gramaticais. 

Durante a observação da aula, percebeu-se uma exploração dessas questões todas as 

vezes que os alunos se dirigiam até a mesa da professora, para perguntar se estavam indo 

bem. Ela, prontamente, pontuava a paragrafação, as letras maiúsculas e observava a 

concordância entre os sujeitos e os verbos. 

Os alunos seguiram realizando a atividade. Percebeu-se, então, outro momento de 

articulação que se efetivou logo após o término da produção feita por eles: depois que todos 

terminaram, a professora A propôs um breve ensaio de reescritura, pedindo que os alunos 

fizessem uma nova leitura, observassem a escrita e verificassem se havia necessidade de 

alteração. 

Terminou? Aham! Releia, veja se precisa arrumar alguma palavra. Veja de 

novo, olhe os parágrafos. 

Um aluno pergunta se já está bom de escrever. E a professora seguiu 

orientando a progressão temática de um texto do tipo narrativo: 

Lembre-se: a narração deve ter o início, a história, o que aconteceu e o fim 

da história. Você que sabe então se está bom.  

Aqui ela articulou a produção aos aspectos textuais, trabalhou a estrutura narrativa 

(sequência dos fatos e os elementos necessários para narrar). Assim, mesmo não explicitando 

o gênero e suas características, ela explicou a tipologia e os elementos básicos da narração. 

Em seguida, um aluno leva o texto para ela ler. 

Professora - Agora capriche... e cuidado, viu? Você tá repetindo muito 

“Carol, Carol, Carol”... lembre que a gente pode substituir por um 

pronome...”ela”. 

Aluno - Se botar a menina aqui...pode ser? 

Professora – Pode. [Dirigindo-se para turma, diz:] 

Professora – Vejam bem. O próprio quadrinho da tirinha já ajuda. Porque 

já diz o que está acontecendo, onde aconteceu, quem eram as pessoas....tudo 

está no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho a gente vai dizer, vai 

desenrolar a história, o que foi que aconteceu...o que foi que os personagens 

fizeram...e no terceiro quadrinho, no fim...o final da história, o que foi que 

aconteceu, como terminou. Então aqui é como se fosse a representação, 

Emanuel [o aluno que perguntou]... do início da história, do meio, o 

desenvolvimento e do final.  
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Esse trecho da aula permite inferir que a professora A já realizava o trabalho de 

articulação dos eixos durante a primeira versão do texto. E o fez segundo os dois aspectos 

ressaltados por Morais e Silva (2007, p. 140): 

É importante que se diga que essas reflexões podem acontecer tanto quando 

os alunos estão desenvolvendo a atividade autonomamente, com a orientação 

do docente (produção individual, em pares ou pequenos grupos) como 

quando o adulto atua mediando esse processo (produção coletiva). No 

primeiro caso tem-se a chance de realizar intervenções mais pontuais, de 

modo a atender às necessidades individuais dos alunos. No segundo, pode-se 

refletir com a turma toda sobre determinadas questões consideradas centrais 

no desenvolvimento da competência comunicativa. 

Silva (2012b, p. 137) apresenta dados de uma pesquisa
9
, cujo objetivo era “analisar a 

apropriação da pontuação por alunos dos anos iniciais do ensino fundamental na produção de 

gêneros textuais diferentes”, onde encontrou articulação entre os eixos durante a reescrita de 

fábulas, produzidas pelos alunos. A partir de um exemplo, uma atividade de produção 

realizada em sala de aula, percebeu-se, além das observações individuais para cada estudante 

que se dirigia até a mesa da professora, que houve também as intervenções coletivas. O 

processo de produção do texto inicial foi mediado por momentos de articulação tanto no 

aspecto textual, como normativo, assim como se deu na aula da professora A. 

Na aula seguinte, a professora A entregou os textos contendo as anotações e 

observações e pediu que reescrevessem o texto a partir delas. Além disso, percebeu-se que 

analisou os textos dos alunos e selecionou algo que eles erraram com maior frequência. 

Utilizou uma reflexão para tratar com o coletivo: uso dos tempos verbais e outros aspectos. 

Agora dê uma paradinha e olhe para a professora. Veja bem, todas as vezes 

que nós vamos reescrever o texto, nós temos que observar o que foi que nós 

erramos. Porque se eu estou narrando um fato passado, um fato que 

aconteceu, o texto tem que ficar todo no pretérito, todo no passa...do. Aí 

alguns alunos se confundiram...colocaram como se a história ainda fosse 

acontecer, mais na frente como se já tivesse acontecido...aí fica 

desencontrando a ideia. A gente tem que ver a estrutura do texto...teve gente 

que esqueceu o título da produção textual?! Se eu tiver começando um 

parágrafo? Aí eu tenho que começar com letra maiúscula... teve 

pessoas...por exemplo: o Menino Maluquinho e Carol...Carol se assustou, 

Carol botou para gritar, Carol saiu correndo...então a repetição de 

palavras...repetição das mesmas palavras..onde nós já estudamos que o 

                                            
 

9
 Pesquisa realizada com estudantes do 5º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal 

de ensino do Recife – PE. Solicitou-se dos alunos que escrevessem uma carta de reclamação, uma fábula e uma 

notícia de onde foram coletados os dados. A pesquisa foi publicada em 2010: SILVA, A. A aprendizagem da 

pontuação por alunos dos anos iniciais do ensino fundamental: uma análise a partir da produção de diferentes 

gêneros textuais. Cadernos de Educação, UFPel, v. 35, p. 139 – 169, 2010. 
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pronome pode substituir, não foi assim? Então muitas vezes é a pressa de 

terminar o texto. 

Essa fala foi acompanhada de pequenas anotações no quadro com as palavras-chave 

do que ela estava explicando. Visivelmente, a professora A trazia os aspectos normativos, 

como a explicação dos tempos verbais, e textuais, como o uso de pronome como elemento de 

coesão. Essas explicações não vieram isoladas, mas a partir de uma situação de produção de 

texto. A prática de análise linguística não exclui o uso das regras (ANTUNES, 2007) e a 

professora utilizava a análise da língua em busca de diversas competências, como afirma 

Morais (2002), sejam elas de notação escrita, de apropriação da norma de prestígio ou as 

ligadas às de composição textual.   

Entretanto, algumas questões precisam ser pontuadas, a fim de refletir sobre a prática 

da professora A. O intuito dessa reflexão é perceber que é possível alargar as possibilidades 

do trabalho com a produção textual articulado à prática de análise linguística. 

A primeira questão é em relação ao contexto de produção e a escolha do gênero, já 

ressalvada anteriormente. É preciso que os alunos saibam para que e para quem irão escrever 

e revisar seus textos. Parece que, no caso da atividade proposta pela professora A, a escrita e 

reescrita é uma atividade escolar, ainda desvinculada de finalidade social. 

Para Brandão (2007, p. 132-133): 

[...] ao acertar a produção com a turma, o professor precisa garantir que os 

alunos (autores do texto) tenham clareza sobre o gênero textual a ser 

produzido (uma carta de reclamação, um anúncio de propaganda, um bilhete, 

um cartaz educativo, etc.), a quem será dirigido (apenas ao professor da sala, 

aos alunos de outra turma, à comunidade escolar mais ampla, ao diretor de 

uma empresa que presta serviço à escola, etc.), qual a finalidade do texto a 

ser escrito (convencer o interlocutor de algum ponto de vista, reclamar sobre 

um determinado evento, vender um certo produto, etc.), qual o suporte em 

que o texto será veiculado (um livro, um mural na biblioteca da escola ou no 

supermercado, um jornal, etc.), entre outros aspectos. Em síntese, é muito 

mais viável e promissor negociar um investimento na revisão de textos com 

uma turma de alunos se o professor gerou ou aproveitou situações 

discursivas, de modo que a comunicação escrita pôde adquirir significado e 

função para quem escreveu. 

É importante lembrar, no entanto, o que afirmam Albuquerque e Leal (2007) sobre a 

impossibilidade, em alguns momentos, de garantir uma atividade de escrita planejada para 

preencher uma finalidade social, o que não isenta o professor de anunciar quais as situações 

reais em que os alunos utilizarão o que estão escrevendo.  
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 Outra questão relevante é posta por Brandão (2007), quando alerta para importância de 

organizar atividades sistemáticas de reflexão sobre a linguagem escrita. Assim, após o 

trabalho de revisão textual, seria interessante aprofundar as regras
10

 suscitadas no trabalho de 

revisão, já que a análise linguística não pressupõe descartar o uso dos manuais de consulta 

(MENDONÇA, 2006). Ao contrário, pode se valer deles, no momento posterior, para ampliar 

as discussões.  

 Conforme anunciado no início dessa seção, o outro exemplo dessa articulação, na aula 

da professora observada, se deu na leitura e interpretação de um poema, aula do dia 

03/08/2012.  

Antes de apresentar a aula, é importante ressaltar que a análise linguística pode se dar, 

não apenas no momento em que escrevemos, mas também quando realizamos uma leitura, 

uma vez que “extraímos sentidos do texto, comparamos, notamos alguma inovação, 

percebemos marcas ideológicas no dizer do outro”, conforme afirma Suassuna (2012, p. 23). 

 Por isso, é muito importante compreender os momentos de leitura onde se deram a 

articulação com a análise linguística, mobilizando as hipóteses dos alunos sobre os efeitos de 

sentido a partir da construção do texto. 

Era uma semana dedicada aos trabalhos das Olimpíadas de Língua Portuguesa, cujo 

gênero exigido para o sexto ano era poema. A professora preparou uma atividade para iniciar 

a discussão de gênero e número de substantivos e aproveitou para fazer a leitura e 

interpretação de um poema. A transcrição abaixo se refere apenas à aula dedicada à leitura e 

compreensão do poema, uma vez que, na seção seguinte, analisaremos a forma como a 

professora abordou o conteúdo gramatical. 

Ela iniciou pedindo para que os alunos fizessem uma leitura silenciosa, e, em seguida, 

leu o poema com eles em voz alta. Logo depois, trabalhou estrofe, rima e também refletiu 

sobre outros aspectos linguísticos, que veremos logo adiante. A atividade proposta foi 

entregue aos alunos numa folha à parte e foi retirada de outro livro didático
11

, conforme já 

mencionamos no início desta análise de dados. 

                                            
 

10
 Tratamos regras na perspectiva de que “são orientações acerca de como usar as unidades da língua, de como 

combiná-las, para que produzam determinados efeitos” (ANTUNES, 2003, p.86). 

11
 CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português - Linguagens, vol. 6, 6º ano do ensino fundamental. Ensino 

fundamental II. São Paulo: Atual, 2011. 
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Figura 3: Atividade impressa proposta pela professora A no dia 03/08/2013 

 

A professora iniciou então uma reflexão sobre o gênero: 

Professora – Vocês lembram quando a gente escreveu a carta? Tem a data, 

não é? Tem o nome da pessoa pra quem a gente vai escrever, a carta e a 

despedida. Isto é uma carta, não é? Quando eu vejo ingredientes e modo de 

fazer, eu tenho o quê? 

Alunos - uma receita. 

Professora – Isso. Uma receita. E nesse caso aqui, o que é que nós temos em 

mãos? Qual é a estrutura dela? 

Alunos – É poesia. 

Professora – Por que vocês estão me dizendo que é uma poesia? Qual é a 

estrutura? 

Aluno – Porque tem estrofe. 
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Professora – Muito bem, porque tem estrofe, tem o que mais? Muito bem, 

tem rima...verso...essa estrutura é codificada como poema e poesia. 

Entendeu aí a estrutura? 

A professora fez uma abordagem inicial sobre o gênero poema, diferentemente do que 

havia feito em outras aulas quando não refletiu sobre o gênero que os alunos iriam ler. É 

interessante ressaltar dois aspectos: 1) Essa exploração não estava prevista no livro didático, 

tendo sido uma abordagem feita livremente pela professora; 2) A exploração centrou-se na 

estrutura do gênero. Após a leitura e a informação sobre quantos versos e estrofes tinha o 

poema, ela seguiu com as explicações: 

Os sinais de pontuação surgiram justamente para dar vida ao texto. Então 

quando a gente for ler o texto, a gente tem que usá-los para dar entonação. 

Porque aí fica mais fácil a sua compreensão. Aí aqui eu tenho a vírgula e 

um sinal de exclamação. Aí eu tenho assim: “Senhora, Dona Doceira, me 

tira dessa agonia!” Tem que ler assim, com entonação. 

Aqui a professora fez um recorte para iniciar sua aula: a pontuação e os efeitos de 

sentido provocados por ela. Essa não era uma pergunta do exercício constante na folha de 

atividade, foi uma escolha da professora pontuar esse aspecto. Embora ela não tenha 

mencionado o porquê desta escolha, pode-se perceber que sua preocupação estava atrelada à 

leitura em voz alta, pois repetiu algumas vezes o trecho para que os alunos ouvissem a 

entonação. 

Ao começar o exercício, interrogou sobre a classe gramatical das palavras que 

nomeiam os doces. Os alunos demoram um pouco a responder, mas um deles dá a classe 

gramatical e ela passa adiante, sem se estender ou valorizar a questão do exercício. Percebe-se 

aqui uma possível rejeição à pergunta que solicitava a classificação, embora tenha explicado o 

conceito logo após a resposta do aluno. 

Na segunda pergunta respondeu de maneira coletiva no quadro. A pergunta era: Por 

que o eu-lírico estava agoniado? Os alunos começam a falar e a professora escreveu no 

quadro, sempre intervindo. Os alunos começaram a falar e a professora foi escrevendo e 

questionando sobre qual a melhor palavra para iniciar uma resposta. 

Ela foi ouvindo e, cuidadosamente, anotando no quadro e repetindo o que eles diziam. 

Professora - Porque ele...ah! muito bem! Porque ele estava...tá ficando boa 

a resposta? Porque ele estava em dúvida...em dúvida de quê?  

Aluno 1– ao doce escolher! 
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Professora - Porque ele estava em dúvida a doce escolher? Pense mais um 

pouquinho...  

Aluno 2 – do doce que ele ia escolher! 

Professora - Veja o que Alex disse: porque ele estava em dúvida do doce que 

ele ia escolher. Turma? Leiam aí para mim, por favor:  

Os alunos leem o que está escrito no quadro: 

 

 

Professora - Só que veja bem...aqui apareceu ele. E aqui apareceu ele de 

novo? Que é que vocês acham? Vamos pensar, elaborar melhor aí: tem 

necessidade desse pronome aqui?  

Alunos – Não. 

Aluno 1 – Não pode repetir, não é? 

Nesse momento muitos alunos fizeram suas tentativas de melhorar a resposta. A 

professora só encerrou as intervenções quando um deles mandou tirar o pronome. Por fim, 

após todas as modificações, a professora disse: “a resposta é essa. Copiem”. 

 

 

Ainda seguindo a ordem do exercício proposto, a professora leu a terceira pergunta 

que provocou a relativização das classes gramaticais. Explicou que a palavra doce tem classes 

gramaticais diferentes nas ocorrências do texto: “O doce mais doce...” Colocou a frase no 

quadro e os alunos começaram a dizer que a palavra é repetida:  

Professora – Aí vocês podem perguntar por que eu disse outras vezes que 

quando a palavra estiver repetida é para trocar por outras, procurar um 

pronome para substituir... para dar mais coerência e coesão ao texto, não 

foi? Mas aqui eu tive que permitir...eu não, o poeta. A palavra doce aparece 

repetida...quais são essas classes? A gente vai fazer uma análise. A primeira  

aqui, o doce, é o quê? É o pronome? É o quê? É o substantivo. O doce mais 

doce...eu quero saber agora esse segundo. E aí? Ele está se referindo ao 

substantivo. [Uma aluna diz rapidamente que é um adjetivo] Lidiane acha 

que é um adjetivo... mas para saber eu preciso entender primeiro! 

Aluno 1 – É aquela palavra que dá nome ao substantivo? 

Professora – Vamos continuar...está chegando. 

Aluno 1 – Dá sentido. 

Porque ele estava em dúvida do doce que ele iria escolher. 

Porque ele estava em dúvida do doce que iria escolher. 
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Professora- Dá sentido... que é mais? Bora...quem lembra? [Tenta, mas os 

alunos não lembram. Um olha no livro e diz que é a qualidade]. 

Professora - Quando a gente dá uma qualidade ao substantivo é um 

adjetivo. Nesse caso ali, qual é a característica que ele deu a doce? [os 

alunos respondem “doce”] Isso, doce. 

As outras perguntas foram respondidas também por meio da reflexão com os alunos. 

Nas demais respostas, os alunos, parecendo cansados, já não participavam com o mesmo 

afinco demonstrado acima. 

Essa atividade expressa um momento de articulação dos eixos leitura e análise 

linguística. Aqui, a professora viabilizou a retomada de outros conteúdos explicados 

anteriormente, como o uso de pronomes e o cuidado com as repetições desnecessárias. 

Entretanto, nas demais atividades de leitura, o foco eram as questões propostas para 

compreensão oral e escrita do livro didático. Como já foi analisado anteriormente, isso pode 

se dar devido à obediência da sequência didática constante no livro da escola, seguido no eixo 

leitura pela professora A.  

É importante ressaltar o sentimento que a Professora A tinha em relação ao seu 

trabalho. Logo em seguida a atividade descrita acima, perguntou-se à professora como ela via 

o seu trabalho com essa articulação. Ao que ela respondeu: 

Primeiro, eu me preparo, né?! Então quando eu leio o poema, vai passando 

na minha cabeça o que é que eu posso trabalhar em cima daquilo. Então eu 

vou buscando respostas para o objetivo, que no caso Língua Portuguesa 

quer. Aí o que é que eu faço? Eu leio, vejo o que é que eu posso tirar (...) até 

durante a aula mesmo, às vezes saí ao contrário do que eu tinha planejado. 

E eu vou desenvolvendo o trabalho. 

Entrevistadora - Você acha importante essa articulação? 

Professora - É um conjunto...uma coisa depende da outra. 

Entrevistadora - Como você vê o seu trabalho com essa articulação? 

Professora – De um lado, eu acho que estou no caminho certo. Por outro eu 

fico triste, porque o trabalho caminha mais lento, não é? Eles estão 

habituados a um ritmo e  eu tô colocando outro. Então essa transição para 

eles, como é para mim, estamos num movimento, não é? Só que eu tô mais 

avançada...o negócio é ter paciência, né...do retorno... (03/08/2012) 

O reconhecimento de um movimento tanto para os alunos como para ela mesma 

remete a uma discussão realizada por Sarti (2008). Para a autora, há um forte discurso de 

responsabilização dos professores pela aversão às mudanças ou pela incompetência em 

assumi-las. Entretanto, tomando como pressuposto as discussões de Certeau (1994), aponta 
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que, de maneira silenciosa, os sujeitos não estão destinados a uma passividade e reprodução 

do que é produzido. 

Essa forma de considerar as práticas cotidianas possibilita problematizar a 

apatia e o conservadorismo que são comumente associados à figura dos 

professores, em oposição ao teor inovador atribuído aos discursos 

acadêmicos e às propostas pedagógicas neles veiculadas. Por que tendemos a 

considerar negativamente as práticas docentes que não se ajustam aos 

discursos que buscam defini-las? (SARTI, 2008, p. 49) 

A professora A expressou uma consciência de seu trabalho na articulação. Trouxe o 

momento de mudanças para si e, portanto, assumiu seu papel inovador sem destinar o sucesso 

de suas práticas somente aos alunos ou a elas mesmas e rejeitou esse papel de passividade e 

reprodução: 

O professor de língua portuguesa é uma cobrança muito grande..mas isso é 

uma coisa de todas as disciplinas... e que acredito assim que nós devemos 

estar prontos para aprender e a estudar...porque a mudança é constante. 

Hoje estamos assim, amanhã é diferente...e a gente tem que estar aberto 

para aprender. Agora o que a gente aprende não é que vou jogar fora o que 

eu sei...dentro do novo eu vou tirar o que é bom pra mim...o ontem é bom, 

que está na minha formação, hoje, que é o que a gente ta vivendo, é bom e 

melhor é o que está pra vir... agora ficar parado é que não quero...eu busco, 

procuro...não sou perfeita... 

É possível perceber a convicção de um trabalho que se movimenta entre permanência 

e mudança, a fim de realizar uma prática que não esteja estacionada, mas que se adéque ao 

seu ritmo de trabalho. Chartier (2000) afirma que há inovação entre os professores com uma 

frequência bem maior da que se imagina. 

Além disso, no espaço da sala de aula, nem sempre o professor atuará conforme as 

orientações dos discursos acadêmicos ou apresentará práticas que se aproximam das 

orientações dos especialistas. Por isso, é preciso compreender as práticas de ensino nesse 

movimento, a fim de poder atuar na real necessidade do professor. 

Com efeito, o espaço de ação que cada docente se autoriza é definido 

exatamente pelos gestos e palavras que pode (que é suscetível, capaz de, se 

acredita autorizado a) produzir no plano de sua função. Os critérios das 

escolhas pedagógicas são prioritariamente (mas não exclusivamente) 

referentes ao que cada um avalia empiricamente como satisfatório, isto é, 

dizer racionalmente realizável no aqui e agora da classe. (CHARTIER, 2000, 

p. 165). 

Assim, a professora A foi delineando seu trabalho de articulação entre os eixos leitura, 

produção e análise linguística, agindo consciente de que é preciso ensinar gramática de uma 
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maneira diferente. Quando interpelada a falar sobre a articulação em seu trabalho, ela 

demonstrou essa consciência do objetivo de articular os eixos: 

Eu levo coisas que leve os meninos a pensarem...e eu sei que está dando 

certo quando eles ajudam a responder...porque a partir do momento que 

eles ajudam, eles estão compreendendo o que leram...minha maior 

articulação é essa...depois do entendimento, como naquela produção...eles 

leram, escreveram, fizeram a reescrita, depois fizeram comigo um texto 

coletivo. Veja quanta coisa numa tirinha só... a compreensão, a escrita e eu 

acredito que à medida que eles escrevem, eles estão usando a gramática 

como a pontuação... Em escala de zero a dez...eu boto metade...cinco, para 

a articulação. (Entrevista Final) 

Era notória a preocupação em oferecer um ensino diferente daquele pautado em 

classificações e conceitos que precediam qualquer discussão e ocupavam todo o espaço da 

aula de português. Percebeu-se na fala e na prática da professora A o esforço para vivenciar 

uma prática diferente, para reformulá-la e, ao mesmo tempo, para consolidá-la em busca do 

que Chartier (2000) chama de “crescimento da satisfação”, confirmando, modificando ou 

abandonando os gestos constituídos. Um tempo, segundo a autora, que “cobre a formação 

continuada dos docentes”. 

3.1.4 Modo de introdução e abordagem dos conteúdos gramaticais 

A quarta e última seção dessa análise, referente às observações de aulas da professora 

A, parece confirmar uma prática em movimento que, embora ainda esboce permanências, já 

aponta mudanças no ensino de gramática. É importante ressalvar que o recorte aqui realizado 

não encerra os jeitos de fazer da professora, mas constitui uma amostragem, que foi possível 

observar, de seu trabalho em sala de aula. 

Como a articulação já se faz presente nas aulas de leitura e produção, é preciso refletir 

como se dá o trabalho com a gramática: como os assuntos são introduzidos? Qual a 

abordagem que parece favorecer a reflexão sobre a língua? Qual a relação que essa 

abordagem tem com o uso dos recursos didáticos? Essas são questões que instigam a análise a 

seguir. 

No dia 06/08/2012, havia duas aulas geminadas e houve muitos contratempos. No 

início a professora precisou resolver problemas de indisciplina com um aluno, ficando o 

tempo da primeira aula muito comprometido. Quando conseguiu começar, fez uma 

antecipação no quadro, delimitando o que era gênero, número e grau. À medida que escrevia, 

também explicava, conceituando as flexões. 
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Esse momento inicial remete às práticas tradicionais que seguem a sequência de 

definições e exercícios. A professora A parece sentir-se à vontade para introduzir o assunto 

com as classificações. E, nesse sentido, é preciso pontuar que, quando explicava, sempre 

perguntando aos alunos, recebia respostas imediatas da turma. Isso demonstra que os alunos já 

conheciam essas classificações, que provavelmente foram estudadas em anos anteriores. 

Assim, mesmo introduzindo o conteúdo por classificações, os alunos já demonstraram 

conhecimento prévio e, talvez por esse motivo, a professora não se demorou nas explicações. 

Ela continuou o trabalho com a atividade xerocada de outro livro (Português Linguagens) que 

não o escolhido pela rede.  Pulou a primeira questão e se encaminhou para o texto de Mário 

Quintana, conforme atividade abaixo. 

Figura 4: Atividade impressa proposta pela professora A no dia 06/08/2013 

 

Gênero: masculino e feminino 

Número: singular e plural 

Grau: aumentativo e diminutivo 
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A atividade proposta sobre gênero e número de substantivos e adjetivos solicitava que 

os alunos reescrevessem o poema de Quintana substituindo a palavra feminina (cômoda) por 

uma masculina (guarda-roupa). Os alunos ditaram o texto já realizando as modificações, a 

professora escreveu no quadro, pediu que eles lessem em voz alta. Não fazia observações no 

início, apenas escreveu o que os alunos ditavam. Depois, fez a leitura com os alunos e 

instigou-os à reflexão sobre a mudança de gênero. 

Professora - O que foi que vocês perceberam nas mudanças do texto padrão 

para o nosso? O que foi que aconteceu aí? O que foi que nós fizemos?  

Aluno 1 - Trocamos umas palavras. 

Professora - Trocamos palavras...de quê? que troca foi essa?  

Aluno 1 – Do feminino para o masculino 

Professora – Muito bem...do feminino para o masculino...por que aqui, 

quando a gente foi trocar cômoda por guarda-roupa, muita gente ficou 

inseguro dizendo “Dona guarda-roupa... dono guarda-roupa”? Por quê? 

Aluno 2 – Porque no livro tem dona.  

Professora – Muito bem...porque no livro tem dona. Mas vocês sabem que 

guarda-roupa...eu posso dizer o guarda-roupa ou a guarda-roupa?  

Alunos – O guarda-roupa. 

Professora – Então guarda-roupa é uma palavra ... 

Alunos – .Masculina. 
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Professora – Masculina. Muito bem. Aí como era que eu ia botar aqui dona, 

se dona é feminino? Então guarda-roupa é masculino e por isso o que 

antecede a ele, como o artigo aqui, também tem que ficar no masculino. E 

vocês viram em outra aula que quando a palavra é singular o que 

acompanha fica também no singular. Se está no plural, também acompanha 

no plural. No caso aqui também é no masculino, então o que antecede, que 

fica acompanhando o substantivo (...) Nesse texto aqui quais foram as 

outras palavras que a gente modificou? [aqui os alunos interagem falando 

ao mesmo tempo] No texto eu tenho gorda...no masculino é...no texto eu 

tenho fechada...é feminina ou masculina? E quando eu transcrevi ficou o 

quê? [os alunos respondem: fechado]. 

Professora - E egoísta?  

Aluno 1 – Continua do mesmo jeito. 

Aluno 2 – Egoísto! 

Professora – Muita gente ficou com dúvida [os alunos se dividiam entre 

concordar ou não com o colega]...não é errado, porque a gente só acerta 

quando a gente erra. Aí vamos ver aqui...essa palavra. Usa o quadro para 

mostrar: 

 

 

Professora – Vou pegar a ideia de Eloísa. Ela disse egoísto porque, 

geralmente, quando a gente faz o gênero masculino para o feminino, a gente 

só faz a troca do a pelo o, não é assim? Geralmente... quer dizer que não 

são todas as vezes. Aqui no caso; egoísta...o egoísta e a egoísta. Então ó...a 

gente chama essa palavra de invariável...o que quer dizer invariável? Ela 

não é modificada, independente se eu estou me referindo ao sexo feminino 

ou masculino. Até aí tudo bem? Alguma observação a mais? Um aluno fala 

bem baixinho: 

Aluno 3 – Ô professora, egoísta serve para masculino e feminino, né? 

Professora – Isso. 

Finalizou a conversa sobre a palavra egoísta, explicando o gênero comum-de-dois e 

dando outros exemplos. Utilizou a nomenclatura e também fez a conceituação a partir do que 

os alunos perceberam no texto.  

O que se percebeu é que a professora, embora tenha abordado o conteúdo pela 

classificação, não explicou antecipadamente as questões mais específicas de algumas 

palavras, deixou para fazer isso quando surgisse a discussão a partir do texto proposto.  

Aqui é relevante reportar-se a Mendonça (2005), que traz uma reflexão pertinente para 

compreendermos melhor essa prática. Ela afirma que, se a proposta de ensino tiver a língua 

O egoísta / a egoísta 
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como atividade sociodiscursiva, a gramática tem o papel de contribuir com a produção de 

sentidos. Assim, Mendonça (2005, p. 115) afirma que  

a sistematização de aspectos gramaticais por meio da reflexão 

metalinguística adquire um valor essencial: contribui para a percepção do 

modo como os elementos linguísticos são selecionados e combinados no 

processo de textualização (seja na leitura, seja na produção). 

Outro aspecto interessante é que a professora A tomou o erro da aluna, quando fala 

“egoísto”, como objeto de reflexão. Isso promove a “possibilidade de os alunos se 

defrontarem com questões e fenômenos linguísticos/discursivos à medida que mobilizam seus 

conhecimentos (resultantes ou não do processo de escolarização) para descrevê-los e explicá-

los” (SUASSUNA, 2012, p. 15). 

A atividade continuou e a professora instigou os alunos a refletir sobre o gênero de 

algumas palavras. Uma questão seguinte pedia os sentidos da palavra “cara” e “rádio” com os 

artigos “o” e “a”. Depois de pedir que os alunos lessem as duas orações (O cara saiu do 

cinema com uma cara de susto; Liguei o rádio e sintonizei na Rádio Universitária), a 

professora explicou:  

Professora – As duas palavras em destaque...elas são iguais? 

Alunos – São. 

Professora – “Cara” e “cara”. Só que elas têm sentidos diferenciados.  

Aluno – A gente pensa que é a mesma coisa. 

Professora – Por isso que a gente não pode ver a palavra isolada. A gente 

tem que vera palavra na frase e quando tiver texto, aquela palavra no 

contexto. Então o cara é o que aí?  

Alunos – Um homem. 

Professora – Um homem, pode ser um rapaz...muito bem, um menino...saiu 

do cinema...aí veja: com UMA cara de susto.  

Aluno – Quer dizer que ele teve um susto no cinema? 

Professora – Não. Cara nesse caso aí, tá indicando o quê?  

Aluna - Rosto! 

Professora - Ela disse rosto...aí eu complemento com uma expre...ssão.(...) é 

a expressão do rosto dele. 

Aluno – Quem tem cara é cavalo, a gente tem rosto... 
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A professora A, a partir da perspectiva do livro didático do qual a atividade foi 

retirada,  provocou uma reflexão com o exercício proposto e afirmou que “a gente não pode 

ver a palavra isolada”. Isso também confirma que sua prática está ancorada em trabalhar 

gramática a partir dos usos. A escolha da atividade difere bastante daquela apresentada no 

início dessa análise, correspondente ao mesmo conteúdo no livro didático adotado pela rede, 

que solicitava que o aluno identificasse o substantivo, o adjetivo e o artigo definido e, em 

seguida, copiasse, no caderno, o único exemplo em que o substantivo pode variar em gênero 

masculino ou feminino. 

Ora, se a professora fez, conscientemente, uma outra escolha para abordar os 

conteúdos gramaticais, esse é um forte indício de uma mudança de prática. Lima; Marcuschi e 

Teixeira (2012) defendem, justamente, a proposição de atividades que permitam aos alunos 

pensarem sobre a língua, discutirem seus usos e concluírem sobre o funcionamento dela. A 

maneira como a professora A abordava o conteúdo acima exposto se aproximava muito desse 

“jeito de fazer”. Segundo as autoras: 

As atividades sugeridas pelo professor precisam instigar investigação, 

análise, discussões por parte dos alunos. Do lado do professor, isso 

certamente vai motivá-lo a pesquisar mais, a estudar mais, a ter um ouvido e 

um olhar mais aguçados para as peculiaridades dos diversos usos. Em 

síntese, sua prática será bastante enriquecida. (LIMA; MARCUSCHI; 

TEIXEIRA, 2012, p. 32-33) 

Ao terminar a atividade, a professora retomou a folhinha distribuída e pediu que eles 

lessem com ela a parte de conceituação, apresentada abaixo: 

Figura 5: Explicação utilizada pela professora A no dia 06/08/2013 
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Aqui, a professora leu e organizou as regras sobre o gênero dos substantivos, 

retomando, na fala, os exemplos do exercício. Esse trabalho também é significativo, uma vez 

que os alunos, ao refletirem de modo sistemático e consciente, podem e devem ampliar esse 

conhecimento para, inclusive, ter autonomia para lidar com a linguagem em outras situações. 

Quando interpelada a falar sobre a atividade que realizou, a professora faz o seguinte 

depoimento: 

Professora - Eu vejo gramática assim, contextualizada, né?! Não vejo assim 

a gramática trabalhada por si só, solta, né? Com exemplos de palavras 

soltas, tentar contextualizar em frases e em textos. Antigamente eu ensinava 

muita regra, hoje em dia não. Veja, eu não falei sobre comum de dois...eu 

começo a pensar com um textozinho para eles irem percebendo o masculino, 

o feminino, o singular e o plural e as formas que podem ser utilizadas. Só 

que pra fazer isso eu fico em dúvida, porque, quando chegar lá na frente 

eles vão enfrentar testes...eu já me deparei com perguntas totalmente 

tradicionais, no caso do SAEPE do IDEB...só que na minha cabeça, eu acho 



101 

 

que o certo é trabalhar assim. Agora como meu livro é também tradicional, 

eu tenho que misturar, não sei se eu tô fazendo certo ou errado...mas aí eu 

tento pesar, eu fico buscando, a maneira mais fácil de entendimento deles. 

Mas como meu livro tem aquela parte tradicional, eu dou...eu dei [antes de 

começar as observações] por alto, assim, para eles terem uma ideia do que 

a gente iria ter mais adiante. Mas eu não me foco naquela parte. Acho que é 

totalmente desnecessária, por isso que eu trabalho assim.   

Entrevistadora - Você sente dificuldades em trabalhar assim? 

Professora - Sinto.  

Entrevistadora - Quais são as maiores dificuldades? 

Professora - O conhecimento prévio deles, eles já vêm do primário com 

aquela coisa meio decodificada, né?  E a questão assim, para interagir, 

para pensar...porque eles ficam chateados, porque eu boto eles para pensar, 

formular resposta. Mas aí em relação ao processo...eu já trabalhei com os 

nonos anos... é assim, quando chega lá, eles estão na mesma fase do que 

estão aqui, estás entendendo? Aí eu tive a oportunidade de no início 

prepará-los...aí chega mais na frente e fica mais fácil para quem vier. Foi o 

que me deixou feliz e só. 

É importante destacar alguns pontos dessa fala. Primeiro é preciso refletir sobre o que 

a professora chamava de gramática contextualizada. Para muitos especialistas o que tem sido 

chamado de gramática contextualizada são atividades que usam o texto como pretexto para 

trabalhar as classificações isoladas do sentido e dos usos. Mendonça (2007a, p. 96) afirma que 

a análise linguística “não se trata de um ensino renovado de gramática, ou do que se tem 

denominado recentemente “gramática contextualizada”, mas de uma outra maneira de tratar 

os fenômenos linguísticos na escola”.  

É fato que a atividade proposta pela professora não estava se limitando a retirar os 

substantivos do texto ou a propor as regras para que sejam memorizadas sem uma reflexão de 

seus usos. O que se tem é uma aproximação/construção de um trabalho que promova a 

descoberta de sentidos e que foi escolhida pela professora em substituição a uma atividade do 

livro didático, que solicitava a identificação do substantivo e a cópia dos adjetivos que 

mudavam de gênero – como foi apresentado na primeira seção dessa análise. 

Assim, é possível inferir que, embora a professora A tenha realizado reflexão em sua 

prática, ainda não utiliza o termo “análise linguística” e se refere ao seu trabalho como 

“gramática contextualizada”.  Como afirma Tardif (2000, p. 20) “para os professores, por 

exemplo, nem sempre é fácil teorizar a sua prática e formalizar seus saberes, que eles veem 

como pessoais, tácitos e íntimos”. 
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 O segundo ponto é a confirmação de um trabalho com “múltiplas práticas” 

(CHARTIER, 2000). Ela afirmou que ora utilizava o livro didático que é mais tradicional, ora 

propunha outras atividades “mais fáceis para o entendimento dos alunos”, ora trazia o 

trabalho a partir de textos e seus sentidos.  

 Como já foi posto anteriormente, nem sempre a prática da professora A correspondia 

ao idealizado pelos especialistas ou ao que é proposto pelo livro didático que a rede adotou. 

Embora sejam instituídas “estratégias”, ela busca “táticas” condizentes com o seu espaço da 

sala de aula e com os seus alunos. Ainda mais: busca se movimentar de maneira confortável 

entre os saberes e as práticas de que dispõe.  

 Para Certeau (1994, p. 92) as “maneiras de fazer – de caminhar, ler, produzir, falar – 

são estilos de ação que, embora estejam num “campo que os regula num primeiro nível [...], 

introduzem aí uma maneira de tirar proveito dele, que obedece a outras regras [...]”. Há então, 

uma “maneira de fazer” da professora A que, provavelmente, não estará inserida por completo 

em uma concepção ou em outra. 

 Além disso, Chartier (2002) alerta para o fato de que os professores se apropriam de 

uma inovação à medida que ela beneficia e organiza a execução do trabalho docente. Caso 

contrário, ela não será bem acolhida. Assim, a professora A, no cotidiano de sua sala de aula 

faz uso do que, para ela, parece ser viável para seu trabalho e para o entendimento dos alunos. 

 Há ainda um terceiro ponto sobre esse depoimento da professora – sujeito dessa 

pesquisa. Ela afirmou que houve mudança, ao longo de sua carreira, no tocante ao ensino de 

gramática. Em outro momento de entrevista, quando foi interrogada sobre as possíveis 

mudanças da maneira como ela ensinava e a prática atual, ela reafirmou:                                                                                                                                                                                                                                                           

No início, como eu também aprendi, eu dava uma anotação do que era e 

depois passava um exercício, frases para mudar o gênero...pronto. Minha 

aula era essa. Produção textual uma vez ou outra. Leitura? Muito pouco! 

Depois com o passar...fui aprimorando, o interesse também, né? Em 

aprender, não ter medo de mudar, de buscar, foi se modificando a minha 

prática.  (Entrevista 06/08/2012) 

Em outro momento de entrevista, ela ratificou:  

Ah...totalmente...em tudo. Por exemplo, quando nós vamos dar um assunto 

novo, não começar pela definição.  Fazer um levantamento, fazer um 

conhecimento prévio nos alunos, fazer eles pensarem no que nós vamos 

estudar. Sem dizer nós vamos estudar esse assunto hoje. As primeiras aulas 

era seguindo o livro...e olhe lá. Quando eu comecei não tinha livro. Então 

eu pegava a gramática, pegava algum livro e comecei do jeito que eu fui 
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ensinada.  Mas minhas primeiras aulas foi do mesmo jeito que eu aprendi. 

Se houve mudança? Total... agora a forma como eu aprendi sempre vai tá 

aqui...e às vezes eu não tô nem percebendo....tento fazer diferente. 

Entrevistadora - O que você percebe de diferente? 

Professora - Texto, leitura, compreender e a gramática...tudo assim 

articulado, tudo junto, sem ser separado...aí, veja os exercícios tem texto, 

tem tirinhas dentro também com a gramática...antes era aquela coisa ... 

quando eu comecei eu dava definição...lá no Marcelino [Escola Municipal 

em que a professora atuava] e hoje eu trabalho mais texto, a gramática 

dentro do texto. (Entrevista Final) 

A discussão sobre os saberes clarifica esse aspecto. Para Tardif (2000, p. 14), 

os saberes são temporais [...] pois são utilizados e se desenvolvem no âmbito 

de uma carreira, isto é, de um processo de vida profissional de longa duração 

do qual fazem parte dimensões identitárias e dimensões de socialização 

profissional, bem como fases e mudanças.  

É por isso que se torna imprescindível analisar práticas de ensino sob um olhar 

sensível a esses saberes que são temporais e heterogêneos, como afirma Tardif (2000). A 

mudança de prática requer tempo, reflexão sobre a própria prática, espaço e orientação 

adequada. Por isso é importante a dimensão “socialização” que Tardif (2000) aponta acima. 

Os saberes e habitus dos professores estão inseridos numa coletividade, como lembra 

Perrenoud (2002), e, para que haja mudança, é preciso auxílio e espaços que promovam a 

reflexão. 

Nesse sentido, a formação continuada poderia ser uma forte aliada. Na fala da 

professora A, no entanto, não havia momentos institucionalizados para discussão ou reflexão 

das práticas de ensino, embora ela tenha apontado que havia interação com os pares: 

Entrevistadora - Como você vê a interação com seus pares...vocês discutem, 

conversam sobre as aulas? 

Professora - Em relação aos meus colegas, eu sempre procuro dividir com 

elas...agora assim, eu escolho: o que elas me dão e o que eu vou colocar em 

prática ...porque nem tudo que elas estão fazendo vai de acordo com o meu 

jeito de fazer.  

Entrevistadora – Você acha que há um processo de mudança coletivo? 

Professora - Em termos, mas acho, assim, que todos estão andando...uns 

mais outras menos, entendeu? E até assim pelo fato de uma mostrar à 

outra... você pode fazer assim...que dá certo...aí vai surgindo o interesse.  

Entrevistadora - A escola tem um espaço para isso? 
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 Professora - Nós temos a reunião pedagógica, que reúne os grupos e 

coloca... mas isso não é sempre. É mais no início e no meio do ano para 

planejar. Aí a gente vai trocando..é assim. (Entrevista 17/08/2012) 

Professora - Esse ano não houve formação na Rede, os outros só na escola 

mesmo, na reunião pedagógica... Não é formação, é só encontro. A do início 

que a gente vai planejar e depois ...há uma resistência para parar...e é 

necessário... então entre um recreio e uma aula e outra a gente troca... 

(Entrevista final) 

Nesse aspecto da formação, é válido trazer o resultado de uma pesquisa
12

 realizada por 

Santos (2002, p. 34), entre professores das séries iniciais da rede estadual de Pernambuco em 

formação em serviço, que constatou: 

Na verdade, a apresentação das atividades nos momentos de formação 

ignorou as condições reais em que estas seriam aplicadas assim como não se 

considerou as dificuldades concretas das professoras como ponto de partida, 

mesmo quando faziam referência às suas práticas. Pelo contrário, do mesmo 

modo que parecia se ter em mente um aluno mais próximo do ideal do que 

do real, parecia-se ter em mente também uma visão idealizada do professor. 

Essa é, pois, uma questão de muita importância na discussão de mudança de prática 

dos docentes. É preciso contemplar espaços e orientação que promovam uma formação que 

considere os múltiplos saberes dos professores e traga suas práticas como ponto de partida das 

discussões. 

3.1.5 Síntese da análise da prática da professora A 

Após analisar quatro dos aspectos mais relevantes da prática de ensino da professora 

A, que ficaram visíveis na coleta de dados, é possível ratificar que há um movimento entre 

permanências e mudanças no ensino da gramática. Mas, além disso, há, claramente, uma 

tentativa de promover atividades que ajudem os alunos a desenvolver a competência 

comunicativa, sem, no entanto, desconsiderar a necessidade de aprofundar o trabalho com 

análise linguística e a articulação desta com os demais eixos de leitura e produção. 

Os elementos que apontam para esse movimento apareceram na relação que a 

professora A matinha com o livro didático da rede e o outro que utilizava para ensinar 

gramática, na maneira como articulou leitura e produção à reflexão sobre a língua, na ênfase 

                                            
 

12
 O trabalho visava analisar algumas modalidades do processo de formação em serviço na área de Língua 

Portuguesa, com professores do ensino fundamental da rede estadual de Pernambuco, a fim de perceber como 

ocorria a transposição didática do saber requerido em relação ao ensino de língua escrita e estabelecer em que 

medida os momentos de formação auxiliavam o professor no momento de transpor esse saber para os alunos. 
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do trabalho com textos e na forma como escolheu introduzir e abordar os conteúdos 

gramaticais.  

Estamos cientes de que esse é apenas um recorte da prática dessa professora, mas é 

possível perceber o quanto é necessário investir em formações que auxiliem os docentes a 

fortalecerem suas práticas, refletirem sobre elas e minimizarem as angústias decorrentes de 

um processo de (re) construção no qual está inserido o ensino de língua portuguesa. 

 Na entrevista final com a professora A, foi lhe dada a oportunidade de fazer um 

comentário final, sobre o que ela considerasse importante pontuar. O sentimento posto nesse 

depoimento fala por si só e resume toda essa tentativa de realizar um trabalho que promova a 

formação de um aluno leitor e escritor, mesmo diante dos entraves externos à sala de aula: 

Ah! Sonhar é bom...eu procuro naquele ano o que for possível para eles...de 

ajudar, de modificar, de melhorar na aprendizagem e como pessoa,...eu 

tenho esse desejo... e da minha parte eu fico desanimada...porque a gente 

sai, mostra e, às vezes, é tocado em pontos que você já faz...e a 

coordenação, a direção diz que você não faz...entendeu? Mas o que dá o 

resultado é o que você vê no aluno... Meu desejo é que eles estejam melhores 

do que quando começaram...que tenha auxiliado a superar as suas 

dificuldades...por que escrever não é tão fácil assim...e que... assim.. uma 

marca, uma vontade inspiradora de que eles leiam, que abram os olhos para 

o mundo... e que todo esse trabalho de texto, de gramática, de tudo se 

transforme num bolo prazeroso..o ano que vem eu posso estar com eles ou 

não, mas que eles tenham superado. Eu ajudei a subir um degrau: esse é o 

meu desejo. 

3.2 Análise das práticas de ensino de gramática/análise linguística da professora B 

Esta segunda análise diz respeito à compreensão das práticas e dos elementos que 

apontam mudanças e permanências no ensino de gramática/análise linguística da professora 

B. As observações foram realizadas em uma turma de 7º ano, com aproximadamente vinte e 

quatro alunos que frequentavam diariamente a escola. 

 É preciso situar o contexto em que se deram as observações, uma vez que as práticas 

de ensino estão atreladas, além de outros fatores, às condições de produção e desenvolvimento 

da aula. 

A rotina organizada pela professora B sempre começava pela arrumação do espaço 

físico da sala de aula. Depois das cadeiras estarem organizadas, ela apresentava o roteiro 

daquela aula e iniciava a atividade prevista. Em muitos momentos, as transcrições ficaram 

comprometidas, visto que o barulho provocado pelos alunos interferia nas gravações. Durante 

as dezesseis aulas, muitas foram as interrupções para avisos e informes da coordenação e 
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direção à sala referida, o que sempre causava uma quebra na atividade e demandava tempo 

para recuperar o silêncio e a atenção.  

Outro fator implicado na dificuldade de transcrição dos dados coletados era o intervalo 

das crianças menores que acontecia concomitante a uma das aulas semanais observadas. 

Durante essa aula em questão, o barulho, externo à sala, impedia de ouvir com nitidez a 

professora. 

No tocante à recepção dos alunos e da professora, tudo transcorreu sem problemas e 

sem aparente resistência. A professora B colaborou com as entrevistas após as aulas, ficou 

disponível para os esclarecimentos e demonstrou muito interesse em aprender a partir da 

reflexão de sua prática nessa pesquisa: uma postura pouco comum na rede de ensino 

municipal, visto a dificuldade que foi encontrar professores interessados em ser sujeitos da 

pesquisa.  

As aulas observadas, que em sua maioria foram geminadas, se dividiram entre os eixos 

de ensino, conforme quadro abaixo: 

Quadro 4: Atividades e eixos de ensino explorados nas aulas da professora B 

Data da 

observação 

Divisão das 

aulas 

Atividade Eixo correspondente 

19/07 (2 aulas) Aula 1 e 2 Leitura de dois textos com 

interpretação oral e escrita – 

seguindo o livro didático. 

Leitura 

25/07 (1 aula) Aula 1 

 

Explicação sobre verbo: tempos 

verbais. 

Gramática/Análise 

linguística 

26/07 (2 aulas) Aula 1 e 2 Continuação da atividade sobre 

tempos verbais e sobre as formas 

nominais. 

Gramática/Análise 

linguística 

30/07 (2 aulas) Aula 1e 2 

 

Leitura de texto com interpretação 

oral. Algumas retomadas no meio 

da leitura para trabalhar os tempos 

verbais explicado anteriormente. 

Leitura 

Gramática / Análise 

linguística 

02/08 (2 aulas) Aula 1 e 2 Explicação sobre os tipos de 

pretéritos. 

Gramática/Análise 

linguística 

09/08 (2 aulas) Aula 1 e 2 Leitura de uma Memória – 

atividade das Olimpíadas de Língua 

Portuguesa e uma atividade em 

seguida sobre os verbos 

encontrados no texto lido. 

Propõe a escrita de uma 

memória como atividade de casa. 

Leitura 

Gramática/ Análise 

linguística 

Produção textual 
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13/08 (2 aulas)  Aula 1 e 2 Leitura de dois textos do livro 

didático – poemas que trazem as 

memórias como tema. Atividade de 

interpretação do próprio livro 

didático. 

Leitura 

 

15/08 (1 aula) Aula 1 Explicação dos modos verbais, 

seguida de atividade. 

Gramática/Análise 

linguística 

23/08 (2 aulas) Aula 1 e 2 Apresentação dos trabalhos sobre 

folclore que eles fizeram em grupo 

e como atividade de casa. 

Leitura e Oralidade 

Assim, a análise da prática da professora B será desenvolvida a partir de três 

elementos representativos dessas aulas, observadas no quadro acima: a relação que a 

professora mantém com o livro didático, o ensino de conceitos, definições e nomenclaturas e 

a tentativa de contemplar a língua em uso e a tentativa de articular os eixos de ensino. 

É importante pontuar, entretanto, que a prática dessa docente não se esgota nesses 

elementos e que o quantitativo de aulas observadas representa apenas um recorte do universo 

maior de seus modos de fazer. 

3.2.1 O uso do livro didático e a relação com esse recurso de ensino 

Um primeiro aspecto a ser ressaltado na prática da professora B é a relação que ela 

mantinha com o recurso livro didático. Esse aspecto é importante, uma vez que, desde a 

primeira aula, a professora trazia para as entrevistas uma explícita dificuldade em utilizar o 

livro adotado pela rede
13

 e fazia uso de outros manuais para subsidiar o ensino. 

O quadro abaixo demonstra a frequência de uso do livro didático em sala de aula, 

durante a coleta de dados: 

Quadro 5: Frequência de uso do LD pela professora B 

Aulas 

observadas 

Utilização do livro 

didático adotado pela 

Rede 

Utilização de 

atividades 

retiradas de outros 

livros didáticos 

Ausência de 

atividades retiradas 

de livros didáticos 

Aula 1 X   

Aula 2 X   

Aula 3  X  

                                            
 

13
 SETT, G.; PAULINO, M. A.; STARLING, R. Para ler o mundo. 7º ano. São Paulo: Scipione, 2009. 
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Aula 4  X  

Aula 5 X X  

Aula 6 X   

Aula 7 X   

Aula 8  X  

Aula 9 X X  

Aula 10   X 

Aula 11   X 

Aula 12 X   

Aula 13 X   

Aula 14  X  

Aula 15   X 

Aula 16   X 

TOTAL 8 6 4 

Observando o quadro 5, percebemos que o livro didático era um recurso constante nas 

aulas da professora B. É importante ressaltar que o uso do livro escolhido pela rede era, 

segundo a professora B, obrigatório. Sobre essa obrigatoriedade, trataremos mais adiante. 

Ainda observando o quadro acima, percebe-se que a professora fazia uso efetivo do 

livro oficial da rede nas aulas destinadas à leitura dos textos, utilizando suas explicações e 

atividades. Entretanto, é importante acrescentar que, nas aulas 5 e 9, a docente utiliza apenas 

em alguns breves momentos o livro da rede como consulta nas aulas de gramática (para 

apresentar as conjugações verbais e as suas formas nominais), ficando as aulas que 

contemplavam esse eixo de ensino subsidiadas por cópias de explicações e atividades 

retiradas de outros livros. 

Para compreender melhor essa relação, é importante saber que o livro adotado pela 

rede possui seções de leitura, produção de texto e três seções de conhecimentos linguísticos 

(Sistematizando, Como é que se escreve e Gramática em uso). Na análise realizada pelo Guia 

do PNLD 2011 (BRASIL, 2010, p. 81), essas seções de conhecimentos linguísticos 

“contribuem para a explicitação de uma grande variedade de conteúdos apresentados”; 

entretanto, na seção que trata os conteúdos de forma sistemática – Sistematizando –, o Guia 

analisa como estrutural a perspectiva utilizada pelo livro, que traz definições, classificações e 

atividades de fixação das categorias gramaticais em frases soltas (BRASIL, 2010). Em relação 
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ao trabalho com a leitura e produção de textos escritos, o Guia considera estes como ponto 

forte da coleção. 

Na sala de aula, a professora B utilizou o livro didático da rede, principalmente, 

quando o objetivo era a leitura e interpretação de textos, embora não seguisse todas as 

sequências de atividades programadas.  Ao ser interpelada a falar sobre essa utilização, ela 

afirmou que usava o livro para a leitura e interpretação, mas não usava para produção e nem 

para gramática., ainda que durante as aulas de gramática ela tenha utilizado o livro para 

algumas consultas.  

Nas aulas de gramática ela trazia atividades de outros manuais didáticos. Ao responder 

sobre o porquê de não começar o conteúdo de verbo (assunto das aulas observadas) pelo livro, 

ela afirmou: 

Professora - Por que eu acho que o livro é muito incompleto. Ele já traz 

uma coisa bem avançada que eles não vão entender. Eles não entendem.  

Entrevistadora – Por onde o livro começa? 

Professora - Começa pelas conjugações. Aí como eles vão saber se não 

sabem o anterior? O que realmente é?  

Entrevistadora – Você faz isso com todos os conteúdos de gramática? 

Não, não...com todos. Realmente com todos. É uma deficiência do livro. Às 

vezes a gente pensa que o livro está facilitando, mas complica a vida do 

aluno. Eles não entendem, porque se colocarem para eles fazerem, seguindo 

o livro, eles vão ficar voando. 

Algumas questões são importantes discutir nesse ponto. Primeiramente, que a 

professora B resistia em utilizar o livro, porque ele começava com o conteúdo muito 

avançado, que, nesse caso, seriam as conjugações. Como já foi dito anteriormente, o livro 

propunha atividades numa perspectiva tradicional e transmissiva. A professora afirmou que, 

para fazer diferente do que estava no livro, ela, então, trazia outras atividades: 

Primeiro eu vou trazer coisas por fora, porque o livro, assim...ele não ajuda. 

Nenhum momento ele ajuda a parte da gramática. Fica difícil até para mim. 

Até para como eu vou passar para eles. Se eu for seguir exatamente o que 

ele diz...eu assim, acho impossível. Eles não vão entender...então é melhor 

alguma coisa que seja proveitoso para eles. Primeiro eu vou trazer uns 

exercícios antes sobre verbos para poder jogar a parte do livro que é 

gramática pura. Só são frases. Aí o que é que acontece...eu vou trazer 

primeiro um exercício à parte.  
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A utilização de outros livros na sala de aula, além do manual adotado pela rede, é um 

dado que já foi constatado por algumas pesquisas, como as de Morais (2002) e de Silva 

(2012a). Isso comprova que os professores não se limitam aos livros e estão sempre em busca 

de materiais que os subsidiem a fazer o melhor em sua prática, não sendo passivos ao que é 

produzido estrategicamente (CERTEAU, 1994) pelos autores dos livros didáticos. 

Entretanto, nesse caso, uma segunda questão se impõe: essas outras atividades eram 

diferentes do que o livro da rede propunha? A primeira explicação sobre verbo, retirada de 

outro manual, revelava que, embora ela não quisesse utilizar o livro, que já iniciava com as 

conjugações, trazia, para sala de aula, uma explicação também transmissiva, assim como era a 

do livro didático adotado pela rede. 

Figura 6: Explicação proposta pela professora B no dia 25/07/2013
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Percebe-se que essa aula começou pelo conceito, diferentemente do livro didático da 

rede que iniciava pelas conjugações. Entretanto, a abordagem ainda tinha como foco o 

conceito de verbo.  

É importante analisar o livro
14

 que a professora tomou como orientador na 

complementação de suas atividades para melhor visualizar essa questão. Na análise do PNLD 

2011 (BRASIL, 2010, p. 141), os conhecimentos linguísticos do livro em questão “são 

amplamente explorados, numa abordagem predominantemente transmissiva. Entretanto, o 

estilo de apresentação dos conteúdos pode promover um diálogo com o aluno, por aproximá-

lo dos conteúdos estudados”.  

Assim, é possível perceber que, mesmo tentando agir de outra forma na abordagem do 

conteúdo, o material utilizado não era diferente do livro adotado pela rede, como parecia 

pressupor a professora. Pode-se reforçar esse raciocínio pela fala da docente, que reafirmou a 

necessidade de ensinar de um jeito diferente, embora não se desvinculasse da ideia de 

começar pelo conceito – a maneira que aprendeu enquanto aluna: 

Para a gramática, inicialmente, eu não pego o livro. Inicialmente eu 

procuro assim outros meios que facilite a vida do aluno. Aí depois, quando 

eu vejo que eles entenderam, aí eu volto para o livro. Às vezes tem assunto 

no livro que começa muito adiantado. Você vê que o aluno não tem 

condições de entender aquilo. (Entrevista final) 

                                            
 

14
 BORGATTO, A. M. T.; BERTIN, T. C. H.; Machezi, V. L. C. Tudo é linguagem. 1 ed. São Paulo: Ática, 

2009. 
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Ora, eu aprendi de um jeito no EF, no EM já foi muito melhor... aí venho 

para faculdade..a faculdade diz que não pode de jeito nenhum ensinar 

gramática assim... aí, chego na sala de aula o livro é igual...como é que eu 

vou fazer? Ora, eu não posso ensinar gramática, aí o livro vem, começa com 

um texto e depois joga a gramática pura. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu 

queria alguma coisa diferente. Diferente que eu falo, assim, de reflexão. Que 

eles parassem, refletissem para saber definir o que é. (Entrevista final) 

Embora falasse de realizar algo diferente na sala de aula, retomava que a reflexão 

deveria servir para o aprendizado do conceito, ou seja, a atividade de reflexão deveria servir 

para saber definir o que é.  

Esse depoimento é ilustrado pela escolha do material que apresentou na primeira aula 

sobre verbo, apontado anteriormente: a explicação que ela trouxe para os alunos faz uma 

introdução e apresenta o conceito de verbo em seguida. Outros trabalhos já encontraram 

resultados semelhantes. Souza (2010), em seu estudo, percebeu que uma das professoras, 

sujeito da pesquisa, buscava o apoio em outro livro didático, que não o da escola, mas que 

trazia inicialmente os conceitos dos conteúdos. Explicação, provavelmente, mais confortável 

para sua prática, uma vez que, assim, já se sabe o que fazer. 

 Apesar disso, havia, explicitamente, uma necessidade de mudança na professora B,, 

uma consciência de que somente a aprendizagem dos conceitos não podia promover o 

desenvolvimento da competência comunicativa, mas havia um impasse gerado pelo que ela 

via nos livros didáticos: 

Quando eu iniciei, marinheiro de primeira viagem, eu não sabia afinal o que 

é que eu vou (sic) dar? Qual é a parte da gramática que eu vou dar? Siga o 

livro. Siga o livro. Não tinha um programa. De primeiro quando eu peguei o 

livro assim...meu Deus, eu não vou dar isso. Eu não vou dar... porque eu 

estava me vendo na sala de aula, porque o livro mudou muito pouco em 

relação ao que eu via que os meus professores botavam. (Entrevista final) 

Essa obrigatoriedade do uso do livro pela coordenação e direção da escola fazia a 

professora se dividir: momentos de usar outras atividades que melhor lhe orientassem a 

realizar um trabalho “diferente”, momentos para cumprir e retornar ao livro adotado pela rede, 

para cumprir essa exigência.  

Mesmo considerando que a professora B ainda não conseguia se desvincular 

totalmente da fórmula conceito + exemplificação + exercício, como veremos adiante, há ainda 

uma obrigatoriedade em utilizar um livro que não atendia aos seus anseios de realizar uma 
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abordagem diferente, já que a forma como o livro tratava os conteúdos era transmissiva – isto 

posto, inclusive, na análise do livro pelo PNLD 2011 (BRASIL, 2010).
15

  

Lerner (2002, p. 32) aponta a problemática que envolve esse processo – quando trata 

da dificuldade de reflexão sobre a prática no ensino da leitura e da escrita – e alerta para o 

cuidado em não apenas culpabilizar o docente, mas reconhecer a necessidade de enxergar os 

outros fatores que precisam contribuir para mudança: 

A dificuldade para se conseguir que os professores tornem suas 

contribuições científicas sobre a leitura e a escrita e sobre o sujeito que 

aprende não deve ser atribuída a uma simples resistência individual, já que 

essa dificuldade aprofunda suas raízes no funcionamento institucional. A 

escola estampa sua marca indelével sobre tudo o que ocorre dentro dela: há 

mecanismos inerentes à instituição escolar que operam à margem ou 

inclusive contra a vontade consciente dos professores. Não bastará então 

capacitar os docentes, será imprescindível também estudar quais são as 

condições institucionais para a mudança [...]. 

Esse aspecto não pode deixar de ser discutido, uma vez que não basta ao professor 

querer modificar sua prática. A professora B encontra na obrigatoriedade do uso do livro mais 

um impasse para conseguir seu objetivo de realizar atividades diferentes daquelas que 

realizou enquanto aluna. Além de outras questões – retomadas mais adiante – o sistema de 

ensino e suas “leis próprias”, como afirma Lerner (2002), podem aumentar com essa 

imposição o conflito sobre como ensinar gramática, uma vez que é preciso garantir o estudo 

completo do manual que foi adotado. Isso fica evidente na fala da professora, logo após a 

leitura da folha avulsa, apresentada acima, sobre verbo: 

A gente vai ter que começar o livro. Então prestem atenção. Para vocês 

fazerem, tentarem fazer a atividade do livro. Vamos acompanhando. Ontem 

nós vimos sobre os verbos, as pessoas do discurso, sobre os tempos... aí, 

vejam só. A partir de agora a gente vai ver no livro, porque a gente tem que 

ver assim, como está mandando no livro. Na página 69 a gente vai ver as 

formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. 

Retomando a questão anterior sobre o modelo de atividade que a professora 

apresentou como algo diferente do livro didático oficial da rede, temos a repetição de um 

esquema muito conhecido nas aulas de gramática: apresentação do conceito, explicação e 

exercício de verificação. Embora tenha consciência de que precisa tratar a gramática por outro 

                                            
 

15
 “A seção Sistematizando apresenta definições e classificações de categorias gramaticais e atividades que 

buscam a fixação dessas categorias em frases soltas, numa perspectiva tipicamente estrutural”. (BRASIL, 2010, 

p. 86) 
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ângulo, não se desvinculou do modelo que lhe é familiar. Um exemplo disso é a atividade 

proposta logo após a explicação sobre verbo, analisada anteriormente. 

Figura 7: Atividade proposta pela professora B no dia 26/07/2013 

 

 

Percebe-se, aqui, uma abordagem tradicional, com exercícios de identificação. Se 

compararmos isso com a fala da professora sobre suas lembranças pré-profissionais, 

encontraremos muitos pontos em comum: 

Nas aulas de gramática a professora definia o que era, passava um 

exercício pra você dizer o que era e você tinha que dizer igualzinho ao que 
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ela explicou. Fazia anotação no quadro: o que é verbo, depois o 

exercício...circule os verbos das orações, letra a: Carlos foi a praia... o 

verbo é foi... 

Esse pode ser um dos motivos que leva a professora B a reeditar modelos, embora 

pareça acreditar que trabalha em outra perspectiva. Para Tardif (2000) as certezas do 

professor sobre como ensinar, as crenças, os conhecimentos anteriores sobre o ensino 

permanecem ao longo do tempo, pois os saberes provêm de diversas fontes, inclusive de suas 

experiências anteriores como alunos. 

Na entrevista final, ela deu ainda mais sinais sobre essa questão. Falou da experiência 

diferente que teve no ensino médio: 

No ensino médio era outra realidade. Eu lembro a minha primeira aula..eu 

nunca vou esquecer. O que era substantivo. A professora foi, desenhou a 

coisa mais linda no quadro, ela foi falando para a gente poder descobrir o 

que era aquilo ali...isso ficou na minha cabeça. Eu já vi ali que era um 

ensino diferente. Nos exercícios é que era diferente. Ela gostava de fazer 

tudo no texto. Ela retirava do texto pra gente saber o que era. 

Pela fala da professora, mesmo com procedimentos metodológicos diferentes, o 

modelo de ensino que vivenciou no Ensino Médio ainda era similar ao do Ensino 

Fundamental – embora partisse de situações lúdicas e de textos. Na graduação, na qual as 

discussões precisavam ser aprofundadas, a partir de outros modelos, isso também não 

aconteceu.  

A professora B se formou em Letras no ano de 2005. Ela relatou a primeira aula (1º 

período) da disciplina Linguística: 

Primeira aula de Linguística o professor acabou com a gente. O que aprendi 

a vida inteira foi em vão? Ele pegou a gramática literalmente e jogou no 

lixeiro da sala. Desde esse dia eu fico pensando qual é o certo? Como é que 

eu vou saber? Ele jogou no cesto do lixo e disse “isso aqui...o que vocês 

aprenderam não vale de nada.   

Aqui é preciso retomar o que Marinho (1998, p. 52) colocou sobre essa tensão entre a 

tradição e a ruptura que gerou em muitos docentes, inclusive no ensino superior, sobre os 

estudos linguísticos: “Esse conflito entre a tradição e a ruptura, na redefinição do objeto de 

ensino-aprendizagem do português certamente contribui para uma visão difusa e contraditória 

das concepções constituídas nesse campo discursivo”. 

Interpelada a explicar melhor quais as discussões realizadas na faculdade sobre o 

ensino de língua, ela falou: 
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A ideia era que você tinha que mudar. Tinha que fazer diferente. Se um 

menino for perguntar a você o que é um substantivo e você disser que é uma 

palavra que dá denominações aos seres, o menino vai perguntar uma coisa e 

você já não vai saber [aqui ela quis dizer que o aluno poderia perguntar 

algo que não se encaixasse na definição de substantivo que foi dada]. Mas 

até hoje eu pergunto: como fazer diferente? As aulas de prática eram 

estágios e nenhuma disciplina trouxe isso. O professor de linguística dizia 

uma coisa, o de gramática fazia outra e eu ficava sem saber o que era 

mesmo pra fazer.  

As experiências anteriores dessa professora, seja na educação básica ou na formação 

inicial da docência, encaminharam-se para dois equívocos (ANTUNES, 2007): ora a 

gramática é suficiente para formar leitores e escritores, através de conceitos e exercícios 

estruturais de identificação, ora a gramática deve ser abolida, pois é desnecessária ao 

entendimento do texto. 

É notório o conflito que se instaura nessa docente. Isso pode, provavelmente, explicar 

o porquê de rejeitar um livro com abordagem tradicional do ensino da gramática e levar para 

sala outras atividades também transmissivas.  

A fim de resolver esse conflito, a professora B buscava livros cujos autores fossem 

linguistas, na esperança de encontrar o diferente no trabalho com a gramática. Ela mesma 

afirmou isso durante a saída dos alunos em uma das aulas observadas. Explicou que procurava 

os livros que eram escritos por linguistas para auxiliar nas aulas, pois assim eles 

apresentariam uma maneira diferente de ensinar.   

Por fim, além desses fatores já discutidos, há uma informação que também pode 

ajudar a compreender essa relação que a professora B mantinha com os livros e com sua 

própria prática. Sua experiência como docente de língua portuguesa efetiva era de apenas 

aproximadamente 2 anos. Assim, os saberes da experiência ainda estão sendo construídos e os 

conflitos de como ensinar estão vinculados ainda à maneira como foi ensinada.  

Chartier (2000) trata dos dois tempos distintos na vida profissional. A professora B 

ainda está no primeiro tempo, fazendo suas descobertas para tornar a vida diária na escola 

viável e satisfatória. Ressaltando, é claro, que não há um tempo fixo e nem determinismos. 

Considerando que ela está imersa na reflexão sobre a própria prática e na interação com os 

pares, no espaço escolar, estará vivendo também o segundo momento – a formação 

continuada – na qual, segundo Chartier (2000, p. 157), a inovação é “pensável e realizável 

como tal”.  
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3.2.2 O ensino de conceitos, nomenclaturas e classificações e as tentativas de contemplar 

a língua em uso 

Considerando a discussão anterior sobre os tempos distintos na vida profissional do 

professor (CHARTIER, 2000) e os saberes docentes (TARDIF, 2000), convém compreender, 

na prática da professora B, como se davam as aulas de gramática, compreendendo as tensões 

que se instauravam em seu trabalho. 

Como já foi analisado anteriormente, a professora B rejeitava a abordagem do livro 

didático adotado pela rede por considerá-lo tradicional e complexo. Em um trecho de sua fala, 

ela chegou a afirmar: 

O livro é totalmente indesejado...eles não vão compreender. Uma coisa que 

eu ...porque no livro também tem falando sobre particípio e formas 

nominais...vem falando exatamente no final das palavras (como o particípio 

ado, edo ido), então, se eles forem pelo livro, então se eles forem 

exatamente, então eles vão achar que palavras terminadas nisso estão no 

particípio, como o exemplo de mercado...terminou em ado...então eles 

automaticamente vão...se eu for seguir o livro, eles vão entender assim. [E 

complementa] Interrompendo aqui antes da pergunta...o livro ele não traz a 

gramática dentro do texto...mas, para enganar, ele tira algumas frases 

soltas, mas não relaciona com o texto...traz um pequeno texto, mas depois 

começa a definir o que é cada coisa...e começa a colocar tudo só regra. E 

você não entende o sentido. (25/07/2012) 

Seu depoimento demonstra consciência dos discursos sobre as limitações das 

classificações e das dificuldades que os alunos enfrentariam se enquadrassem as palavras nas 

regras do particípio apontadas pelo livro. Essa é uma reflexão interessante, pois questiona o 

que está posto no manual didático, ao passo que amplia o ensino das definições, a partir dos 

sentidos construídos. 

Entretanto, as atividades que selecionava em outro livro também traziam uma 

abordagem transmissiva do ensino de verbo (conteúdo que estava sendo vivenciado em sala 

de aula). Abaixo segue o diálogo inicial da primeira aula de gramática observada 

(25/07/2012) antes de entregar a explicação – que já foi apresentada no começo dessa análise: 

Professora - Isso aqui, na verdade, nós já estudamos isso. Agora nós só 

vamos nos aprofundar um pouquinho.  O que é verbo? Gente, vocês 

lembram o que é verbo?  Acredito que na quarta série, ou até antes, a gente 

aprende que verbo é o quê?  

Aluno 1 – uma palavra que expressa o sentimento. 

Professora – que expressa sentimento e o que mais? 
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Aluno 1 – ação  

Aluno 2 - fenômeno da natureza 

Professora – Bem, a gente aprende que verbo é isso. Realmente, verbo é 

isso, agora a gente tem que observar o sentido do que realmente é um verbo. 

Olhe aqui...essa é a primeira folhinha que estou dando a vocês sobre verbo. 

Verbo é uma das classes de palavras mais importantes na língua 

portuguesa.  

A partir desse diálogo inicial, a professora leu com os alunos a folha que entregou, 

fazendo pausas para uma explicação do que foi lido, embora sem acrescentar elementos 

diferentes dos que já estavam no material. A professora rejeitou as explicações iniciais do 

livro adotado (que começava com as formas nominais e as conjugações, sem definir o que era 

verbo antes) e sentiu-se mais confortável iniciando a explicação pelo conceito, embora tenha 

escolhido o material na tentativa de realizar um trabalho diferente, afirmando também que a 

maneira como o livro iniciava o conteúdo era muito avançada e os alunos não entenderiam.. 

Percebe-se nessa situação um conflito identitário, agravado, talvez, pela presença de 

um observador externo: não conceber o ensino de verbo pela memorização das conjugações, a 

fim de não ser enquadrada como uma professora tradicional, mas apresentar uma atividade 

mais próxima do seu habitual, para que não lhe causasse desconforto na presença do 

pesquisador.  

Mendonça (2006, p. 221) descreve esse conflito: 

Percebe-se a instalação de um certo conflito de identidades docentes: a 

assumida publicamente, como professor que trabalha “tudo a partir do 

texto”, com a “gramática contextualizada”, mesmo que eventualmente não 

saiba muito bem por que nem como; e a praticada nas salas de aula, como o 

professor que mescla diferentes objetos de ensino – aspectos da gramática 

normativa, como concordância, ortografia etc.; aspectos da gramática 

descritiva, como classes de palavras, funções sintáticas, aspectos textuais, 

como esquemas para textos dissertativos, entre outros – a várias abordagens 

metodológicas – exposição, transmissão, exercícios estruturais com frases e 

períodos, leitura e escrita de textos etc. 
 

Assim, a professora B não aceitou começar o ensino de verbo pelas conjugações, o que 

para ela – inclusive em depoimento – seria fazer igual ao que seus professores fizeram em sua 

época de aluna. Ao mesmo tempo, explicou todo conteúdo no modelo conceito + 

exemplificação + exercício, que lhe parece dar mais segurança para atuar, uma vez que dessa 

maneira ela sabia fazer. 
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Ainda é perceptível esse conflito em suas falas. Uma delas revelou como vê sua 

prática nesses dois anos de profissão: 

O avanço que eu percebo na minha prática é o modo como eu estou 

pesquisando, procurando um livro, procurando outro, às vezes procurando 

as pessoas também que podem me ajudar. [...] não me contentei com esse 

livro.  Mas tem muita coisa ainda igual na hora da gramática, muitas! É 

como se ensinar da maneira mais reflexiva fosse mais difícil...como se eles 

[alunos], eles sentem essa dificuldade, não só eu. Para eles e para o 

professor é mais fácil você conceituar, colocar as frases, os modelos e 

exercícios...é bem mais fácil.  [...] Quando eu vejo que eles não estão 

aprendendo, eu volto pro jeito tradicional e às vezes eu faço exercícios 

tradicionais também. Por que senão, lá na frente, eles vão ver os nomes e 

não vão saber que estudaram isso. (Entrevista final) 

Ela afirmou, então, que era mais fácil seguir o modelo a que os alunos e o professor 

estão habituados e ainda expressou como é difícil, para ela, ensinar da forma reflexiva. É 

possível refletir, a partir desse depoimento, se a dificuldade sentida pelos alunos, conforme 

afirmou a professora, estava vinculada à dificuldade que ela tinha de praticar análise 

linguística.  A professora B demonstrou ter clareza do quanto é diferente ensinar de maneira 

reflexiva e reconheceu que, algumas vezes, recorria à abordagem tradicional. 

Portanto, não se trata apenas de uma resistência, ou de uma consciente escolha pelo 

ensino cujo objeto seja o ensino de conceitos, nomenclaturas e classificações. Há, antes, uma 

necessidade de formação, de reflexão sobre a prática que ajude nas lacunas deixadas pelos 

modelos de aula de português que ela sempre teve na educação básica e pelas lacunas da 

formação inicial que, segundo sua fala, ficou apenas no plano da crítica à Gramática 

Tradicional. 

Ainda utilizando o mesmo material sobre verbo já apresentado, a professora B 

continuou na aula seguinte, no dia 26/07, as explicações e fez algumas tentativas de reflexão 

com os alunos. Em seguida, retomou os conceitos e a classificação. 

Professora - Observe: aconteceu: está me dando uma ideia de tempo o quê? 

De um tempo que está acontecendo? 

Alunos – passado. 

Professora – Muito bem.....é o tempo passado. E correu? 

Alunos – passado. 

Professora - O passado. Vocês estão observando que os sentidos dos verbos 

estão indicando o tempo..o tempo o quê? Passado.  Que aconteceu.  Até aqui 

tudo bem? [Continua lendo]. 
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Professora - Observa só. A gente já pode dizer que o verbo o quê? Tá 

indicando o quê? O tempo e até agora o que vimos foi o tempo passado. 

Então o tempo passado é uma coisa que já aconteceu.  Agora observe: esse 

passado que aconteceu pode ter ocorrido até o final...que passado na 

verdade é também chamado de pretérito. Que são os tempos verbais. 

[Continua lendo]. Primeiro nós tínhamos o quê?  

Alunos – correu. 

Professora – E agora nós temos o quê?  

Alunos – Correram 

Professora - O que foi que mudou? 

Aluno1 – Esse era só um. 

Professora – que esse aqui se referia a uma só pessoa. Ele, não é isso? E 

correram? Eles. Ótimo! Vocês estão lembrados também das pessoas do 

discurso? Não é? Que a gente sempre vem falando...Então aqui nós estamos 

falando da primeira, segunda ou terceira pessoa? 

Alunos – Primeira. 

Professora – Gente!  

Aluno 2 – Terceira pessoa!  

Professora - Vocês estão lembrados que a primeira pessoa ...a pessoa que 

fala é... eu. A pessoa com quem eu estou falando? 

Alunos – Tu 

Professora- E a pessoa de quem a gente tá falando?  

Alunos – Ele. 

Escreveu no quadro para que os alunos acompanhassem: 

 

 

 

A partir dessa aula é possível perceber que a professora ensaiou a reflexão, mas 

limitou suas questões ao tempo e à flexão no âmbito dos conceitos e prescrições e não 

explorou o sentido do emprego desses verbos. 

Ela mesma classificou como um grande dilema fazer reflexão sobre a língua. 

Interrogada sobre como ensinar gramática, ela desabafou: 

Verbo   Tempo    Passado (pretérito)     Presente   Futuro 

Correu – Ele / Correram – Eles        1ª eu     2ª tu     3ª ele/ela 
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É um dilema. O meu grande dilema! Eu queria que eles [alunos] 

aprendessem de uma maneira diferente e não igual ao que eu aprendi. 

Embora seja muito forte a gramática pra mim e eu volte e diga esses 

conceitos todos...mas eu não quero que eles aprendam como eu aprendi. Aí 

o problema de como ensinar é pesquisando, indo atrás, discordando de 

alguns autores...mas eu não tenho meu norte! Aí é engraçado, tem alguns 

livros que os autores dizem ser linguistas, mas na hora da prática, mesmo, 

não é. Veja esse livro [ela se refere ao livro adotado pela rede], ela é 

doutora em linguística, mas olhe os exercícios, na prática é tudo igual.  

Em outro momento das observações, a professora tentou relativizar a classe gramatical 

verbo. Isso parte do que está posto no livro adotado pela rede que ela utilizou nessa aula 

(26/07).  

Figura 8: Explicação retirada do livro adotado pela rede, utilizada pela professora B no dia 

26/07/2013 
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Fonte: Para ler o Mundo. 7º ano. Língua Portuguesa (SETT, 2009). 

 

A professora pediu que os alunos abrissem o livro e explicou que precisaria usá-lo. 

Fez a leitura sobre as formas nominais e seus usos, depois tentou explicar melhor. Para 

compreender como se deu essa relativização, segue abaixo a transcrição do trecho da aula: 

Professora - Caminhar diariamente faz bem à saúde. Olha só: caminhar . O 

verbo no infinitivo ele vem muitas vezes como um substantivo. Vocês copiem 

a explicação, porque depois fica mais fácil quando você for estudar.  Nesse 

exemplo o sentido dele é de quê? De um substantivo. A gente sabe que ele é 

um verbo, mas aqui ele é um substantivo. Por que ele é verbo, mas ele pode 

mudar sim...vai depender do contexto.  Se for uma ideia de ação, aí veja: 

caminhar diariamente...vocês viram que ele é o quê? Um substantivo. 

Todas as vezes que vocês forem fazer um exercício, presta atenção no 

sentido. Se estiver no sentido de ação e como está ocorrendo, então é um 

verbo. Mas se ele estiver como esse exemplo aqui, você não vai dizer que ele 

é um verbo...a função dele aqui é um substantivo. Entenderam? Anotem isso.  

Pronto, posso apagar? (26/07) 

Na tentativa de explicar a relativização, a professora transmite as respostas, completa, 

ela mesma, o raciocínio. A professora ainda reclamou (fez isso sem que os alunos ouvissem) 

que é insuficiente a explicação do livro e mostrou que outros livros também não explicam 

direito. Deixou os alunos copiarem, enquanto falou sobre os livros que usa para 

complementar: “Pra mim não é fácil trabalhar verbo não”. Mostrou as atividades que 

pretendia trazer depois de outros livros. E continuou: 

Professora - Agora vamos para o gerúndio. Olha, quando a gente liga para 

uma operadora...por exemplo, a operadora da Claro. Vem a mensagem 

eletrônica que fala o quê? Estamos transferindo...[os alunos completam a 

frase]. Então, tem uma ação que está acontecendo e nunca acaba, não é? 

Principalmente quando a gente pega naqueles dias de muita gente.  Parece 
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que a gente nunca consegue falar com um atendente...é só um exemplo, fica 

a música o tempo todo e não acaba, não resolve nunca... Então o gerúndio é 

uma ação que não acaba, que sempre está continuando, está sempre 

ocorrendo. 

Professora - Ora se o gerúndio é assim, o particípio é uma ação acabada, 

passada. Veja os exemplos do livro da gente: amado, vendido. No particípio 

regular...veja: posso apagar o quadro? Vamos para o particípio. Uma ação 

já concluída: amado, vendido...olha pro livro. Tem o particípio longo e o 

curto (regular e irregular). 

[Dá mais um tempo para os alunos copiarem o que está no quadro. Chega 

perto e conversa comigo] Por mais que você queira fazer um trabalho 

diferente você acaba fazendo como você aprendeu. Você fica com um certo 

receio. (27/07) 

Faz-se necessário considerar a questão da relativização da classe gramatical (verbo), 

que aparece na explicação do livro didático da rede. Ele informa que é possível o infinitivo 

funcionar como substantivo, dá um exemplo e não explica o porquê desse fenômeno 

acontecer (pressupõe que o professor saiba e explique melhor essa situação linguística). O 

mesmo acontece com os outros livros que ela levou para auxiliar na hora da explicação. Além 

disso, é preciso refletir sobre a dificuldade da professora em trabalhar esse movimento nas 

classificações gramaticais, uma vez que a estabilização, tão comum nas práticas que 

vivenciou enquanto aluna, parece ser mais confortável. 

 Nessa situação, é preciso compreender que o ensino de classes de palavras precisa 

atentar para o modo como cada classe atua na organização textual dos mais variados gêneros e  

Deve servir também para lhe assegurar a exploração das diversas 

possibilidades combinatórias das palavras na construção de sentido do texto. 

Devemos, portanto, priorizar um ensino de classe de palavras em que, diante 

da mobilidade dos vocábulos, essas sejam observadas sob diferentes 

critérios. (BASTOS; LIMA; SANTOS, 2012, p. 121)  

E, justamente, por não ter tido a oportunidade de vivenciar essa dinamicidade da 

língua no período em que era aluna, parecia sentir dificuldade de trabalhar nessa perspectiva. 

Pesquisas anteriores, como as de Morais (2002) e Albuquerque (2001), já apontaram 

para essa tensão na prática de ensino dos professores entre saber que precisa ensinar de 

maneira diferente, mas reeditar as mesmas práticas centradas no objeto que não é o texto.  

E, além dessas questões, outro fator interfere na prática de ensino da professora B, no 

que diz respeito à relativização. Na entrevista final, ela foi interpelada a comentar sobre o 

assunto e suas palavras retomaram as questões – fortemente presentes – de seus saberes. 
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Para fazer isso eu me sinto um pouco sem norte. Quando eu olho para os 

livros, eles não definem, assim, exatamente. Então como é que eu vou fazer 

isso com os alunos? Aí eu procuro outros livros. No caso da aula: 

“preservar é preciso” e em outro exemplo “é preciso preservar a natureza”. 

Ora: preservar e preservar. Se eu peço para que eles olhem, a quem está se 

referindo....ora, eu fico confusa! Aprendi que verbo é verbo e substantivo é 

substantivo. Eu ainda me sinto presa. Na minha cabeça eu aprendi melhor e 

ao mesmo tempo sei que não. (Entrevista final) 

Sua formação, enquanto aluna da educação básica, não lhe auxiliou a compreender os 

elementos linguísticos a partir da língua em funcionamento e isso, em sua fala, ficou bastante 

claro. Além disso, é preciso considerar que está no início da profissão, começando a vivenciar 

as experiências e não teve na formação inicial discussões sobre o ensino nessa perspectiva. 

Esses aspectos podem ser relevantes para compreender as permanências que aparecem na 

prática de ensino da professora B.  

Seguida a essa explicação, o livro propunha uma atividade que foi solicitada pela 

professora: 

Figura 9: Atividade proposta pela professora B do livro adotado pela rede 

 

Os alunos sentiram grandes dificuldades, uma vez que não havia ficado claro como os 

verbos poderiam funcionar como outras classes gramaticais. Situação como essa também foi 

encontrada na pesquisa de Santos & Suassuna (2011), que, embora em contextos diferentes – 

as práticas de ensino da professora, sujeito da pesquisa, foi observada numa turma do Ensino 

Médio –, também perceberam uma dificuldade dos alunos no entendimento das questões. 

Estas, na pesquisa citada, eram de identificação e classificação, mas dependiam de uma 

análise dos aspectos linguísticos, pois solicitavam, por exemplo, a identificação de expressões 
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de imprecisão de tempo. Assim, nos dois casos, havia uma exigência de que os alunos 

compreendessem, além da nomenclatura, os sentidos atribuídos aos verbos.  

Essa dificuldade da professora B em transitar entre a classificação fixa que aprendeu e 

as possibilidades de mobilização das classes gramaticais, diante dos textos e situações 

diversificadas de uso, é percebida por ela, e, provavelmente, nessa confissão está imbricada 

uma reflexão sobre sua própria prática: 

Professora - É importante, sim, ensinar verbo. E para mim é uma classe 

gramatical complicada e muito difícil também. Porque uma hora é verbo, 

outra hora é substantivo, adjetivo...essa parte complicou muito. Do jeito que 

está aqui no livro, por exemplo, “complicado”...complicado: é verbo, é 

substantivo...para eles entenderem isso... complicou para eles e para mim 

também. (Entrevista após a aula do dia 26/07/2012) 

Como afirma Albuquerque (2002, p. 333), “o processo de apropriação é influenciado 

pelas experiências das professoras, experiências estas que possibilitaram a incorporação de 

uma série de dispositivos relacionados ao desenvolvimento do trabalho pedagógico”.  

 Por isso é importante compreender que as experiências profissionais do docente são 

também constituidoras do desenvolvimento de suas práticas de ensino. Assim, todas as 

experiências anteriores ao seu exercício profissional, como também esses conflitos que 

aparecem nas práticas de ensino, podem auxiliar o docente no enfrentamento das dificuldades 

que aparecem no cotidiano escolar. 

 Outro ponto que merece destaque, nessas aulas de gramática observadas, é a 

utilização, ainda que pontual, das regras de uso real que a professora B trouxe para discussão. 

No dia 26/07, por exemplo, ao ensinar verbo, ela contemplou, na aula, a seguinte questão 

sobre o uso dos pronomes tu e vós: 

Figura 10: Explicação impressa utilizada pela professora B no dia 26/07/2013 
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Professora - Quando a gente lembra de flexão, a gente lembra de quê? De 

singu... [os alunos completam a palavra]. Quem é a primeira pessoa do 

discurso do plural? 

Alunos – Nós. 

Professora – A segunda? Vós. E a terceira? 

Alunos - Eles ou elas. 

Professora - Quando a gente está falando com um amigo...eu estou falando 

com Wanderson...como é que a gente fala? 

Aluno 1 – Tu. 

Professora - Tu ou vo...cê. No dia a dia a gente fala muito ... [Os alunos 

dizem tu...mas ela retifica] Você! A professora fala com vocês...ou eu digo 

vós? 

Alunos – Vocês. 

Professora - Olhe, gramaticalmente ...no dia a dia a gente utiliza muito 

vocês....olha em algumas regiões do Brasil, até na linguagem informal, 

utiliza muito tu. Mas, nós dizemos muito o quê? Vocês.  

Trazer para sala de aula as normas de uso real é possibilitar aos alunos a aproximação 

com os fenômenos linguísticos de uma variedade prestigiada, mas que não está, 

necessariamente, em consonância com a norma prescritiva.  

Contemplar a norma de prestígio social é, portanto, uma responsabilidade da escola, 

que precisa ultrapassar os limites das normas prescritivas que não são mais utilizadas pelo 

grupo com alto nível de escolaridade da sociedade letrada (MATTOS E SILVA, 2011). 

Para Antunes (2007, p. 93) é essa norma culta real que deveria ser a referência para a 

variedade prestigiada ensinada na escola, uma vez que “corresponde aos falares mais típicos 

da interação escrita, pública e formal”. 

A prática da professora B demonstrou uma abertura para essa reflexão, embora ainda 

sem uma sistematização na qual fosse possível investigar, analisar e discutir esses usos 

(LIMA; MARCUSCHI; TEIXEIRA, 2012). Outras atividades dessa natureza com o uso dos 

pronomes, por exemplo, possibilitariam aos alunos, segundo as mesmas autoras, perceber a 

sua língua, “a língua que eles falam e escrevem, e não aulas de uma língua de ninguém, uma 

língua idealizada que só existe nos manuais” (p. 33). 

Outro momento em que a professora B trouxe uma reflexão sobre regras de uso real 

foi na aula do dia 02/08. Ao ensinar os tipos de pretérito, ela mostrou – visualizar isso no final 

da atividade abaixo – aos alunos como o pretérito mais-que-perfeito era utilizado: 
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Figura 11: Explicação impressa proposta pela professora B no dia 02/08/2013 

 

A professora leu com eles, falou outros exemplos; entretanto, não houve mais 

nenhuma atividade que contemplasse essa discussão. Além disso, percebeu-se a mesma 

limitação já apontada anteriormente: a atividade foi retirada de outro livro didático e os alunos 

não tiveram acesso ao texto anterior, por isso não poderiam visualizar as características de um 

texto mais formal ou informal apontadas na atividade acima. 

É fato que a prática da professora B enfatizava definições, nomenclaturas e 

classificações. Entretanto, é preciso considerar todos os fatores que estão envolvidos nessa 

prática, além de perceber que a professora fazia, ainda que pontualmente, o enfrentamento de 

questões como as relativizações das classes gramaticais, analisadas anteriormente, e a 

utilização da norma linguística de prestígio realmente usada na sociedade letrada.  

A professora B teria a possibilidade de não se envolver nessas questões, reeditando a 

prática de ensino gramatical que vivenciou nas suas experiências pré-profissionais. Contudo, 

ela enfrentou as situações e procurou auxílio nos manuais didáticos para minimizar suas 
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dificuldades.  Havia, de certa forma, mais que uma abertura dessa professora para efetivar um 

trabalho que se aproximasse da reflexão: havia uma necessidade de aprender e compreender 

como se dá um trabalho com análise linguística: 

Eu quero poder melhorar nesse sentido. Eu sinto falta disso. Eu sinto essa 

necessidade. Fazer com que eles aprendam a gramática de uma maneira 

que vá contribuir na produção. O que eu quero é que contribua e não só que 

eles saibam o que é.  

Tardiff (2000, p. 11) nos instiga a pensar como isso é possível:  

O trabalho não é primeiro um objeto que se olha, mas uma atividade que se 

faz, e é realizando-a que os saberes são mobilizados e construídos. Esse 

enfoque considera que o profissional, sua prática e seus saberes não são 

entidades separadas, mas “co-pertencem” a uma situação de trabalho na qual 

“coevoluem” e se transformam. 

Esse enfrentamento, portanto, é um passo significativo para a (re) construção dos 

saberes e práticas dessa professora. Cada conflito provocado nas atividades propostas e na 

tentativa de realizar um trabalho diferente, segundo o depoimento da docente, é uma 

possibilidade de mobilização, de aprendizado e de transformação. 

 3.2.3 Tentativa de articular os eixos de ensino 

Um último ponto de análise, categorizado mediante os dados coletados nas 

observações e entrevistas com a professora B, diz respeito a como, em sua prática de ensino, 

estão relacionados os eixos leitura, produção e análise linguística. Das dezesseis aulas 

observadas, 5 envolviam atividades de leitura, 7 envolviam o ensino de gramática/análise 

linguística e apenas 1 envolvia a produção textual. O gráfico abaixo oferece um panorama 

geral dos eixos envolvidos nas aulas da professora B para auxiliar no entendimento de como 

se dá essa relação: 

Gráfico 2: Frequência das atividades da professora B envolvendo os eixos de ensino 

 

Frequência das Atividades 

Envolvendo 
Leitura 

Envolvendo 
Produção 

Envolvendo AL 
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Percebe-se que, durante as observações, a professora dividiu as aulas entre os eixos de 

leitura e de gramática/análise linguística. Não houve nenhuma atividade de produção 

realizada em sala de aula; a demonstração de produção textual no gráfico acima diz respeito 

apenas a uma proposta de escrita para que os alunos fizessem em casa, no dia 09/08. Essa 

única solicitação para produção textual se deu no dia dedicado ao estudo de memórias, para as 

Olimpíadas de Língua Portuguesa; foi solicitada uma produção desse mesmo gênero para que 

os alunos fizessem em casa, mas não houve, durante as observações, a correção ou reescrita 

desses textos.  

Em três momentos, a professora B tratou das questões de normatividade (com maior 

frequência) e textualidade (com menor frequência) ao longo da atividade de leitura. Entende-

se aqui como uma tentativa de articular os eixos de ensino, já que partiu da atividade de 

leitura para a reflexão sobre a língua. 

Um primeiro momento foi no dia 30/07/2012. A professora pediu que os alunos 

abrissem o livro, na página 135, para leitura do texto. Ela estava preocupada com a disciplina, 

pois os alunos se dispersavam muito. Fez leitura silenciosa e depois começou a leitura em voz 

alta: 

Professora - Vamos fazer no mesmo esquema. A gente vai pegar e fazer a 

leitura em voz alta. Eu preciso saber como está a leitura de vocês. [Explica 

que a avaliação é diária e precisa ver todos os aspectos. Os alunos 

reclamam...fazem a leitura bem baixinho].  

Nesse trecho da aula é importante frisar que essa atividade de leitura vozeada 

(realizada em todas as aulas de leitura observadas) está relacionada, segundo Santos (2002, p. 

1-4), à preocupação dos professores em verificar a entonação, pronúncia correta e 

desenvoltura na leitura. O objetivo explicitado da professora B era conhecer as dificuldades e 

os avanços em relação à leitura dos alunos do sétimo ano, segundo seu depoimento. A aula 

continuou e a professora fez algumas intervenções para relembrar verbos: 

Professora - Vamos parar aqui no primeiro parágrafo para pensar um 

pouco. Por que aqui está dizendo que ela já pode casar? Que tipos de 

requisito ela tinha que já podia casar? [E continua a explicar. Depois fala 

sobre a etnia da personagem e seus costumes. Traz para realidade, pois há 

índios na sala e interage com a realidade deles. Faz uma referência aos 

tempos verbais]. 

Professora – Ela preencheu todos os requisitos para isso. Gente, esse 

preencheu tá me dando uma ideia de quê? Que tipo de ação é essa que tá me 

dando uma ideia? Que ação? Que está acontecendo? Que já aconteceu? 

Que vai acontecer? Que tipo de ação é essa? Ela preencheu é uma ação.... 
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Alunos – Passada. 

Professora – Uma ação passada. Está dando uma ideia que passou aquela 

ação. Ou seja, ela passou por todas aquelas etapas para poder casar. E 

quando diz Rozanilda tem quatorze anos. Que tipo de ação é essa? É o 

presente. Está acontecendo no momento de quê?  

Aluno 1 - No agora. 

Professora – Isso, no agora. Nesse momento. Assim como “a professora tem 

dezenove anos”... [Os alunos riem]. 

Professora - Então se eu digo “eu sou uma professora muito chata”. Qual é 

o momento que eu falo? 

Alunos – Presente. [Continua explicando o texto, ainda no primeiro 

parágrafo].  

Professora - E no trecho “acabe pulando certas fases da vida”. Acabe 

pulando...dá ideia de quê? Eu estou dizendo que pulei, que vou pular? Dá 

uma ideia de uma ação que já acabou ou de uma ação presente. [os alunos 

respondem que uma ação presente] Acabada ou não? 

Alunos – Não. 

Professora – É uma ação inacabada. Vocês lembram que na aula passada a 

gente viu o gerúndio...vocês lembram disso (sic)? Olhe só e acabe 

pulando...ação inacabada...aqui é o gerúndio. [Continua interpretando o 

texto... fica meio confuso com as paradas no meio para refletir a gramática, 

mas ela retoma].  

Professora - Essa aspa aí, preste atenção! Está dizendo exatamente a voz 

daquela menina. Se eu for...isso está me dando uma ideia...se eu ficar 

inteligente....é uma ideia de condição. [Dá outros exemplos com a 

conjunção SE]. Jamais voltarei ....e agora dá ideia de quê?  

Alunos – De futuro. 

Professora – Mas veja que é a voz da menina. A pessoa do discurso é ... 

Alunos – Eu.  

Professora – Isso...a primeira pessoa do discurso. [A aula está 

inaudível...pois tem uma aluna atrapalhando o tempo todo. Tem mais uma 

ocorrência de aspas e a professora retoma a explicação. Depois termina a 

leitura do texto e vai para interpretação oral]. 

Há uma explícita preocupação em revisar o assunto de verbo que foi estudado 

anteriormente. Aqui, a professora retirou trechos do texto para fazer essa atividade que não 

era prevista pelo livro didático. O trabalho com análise linguística pressupõe também uma 

articulação com os demais eixos e foi isso que a professora B se propôs a fazer.  Para 
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Mendonça (2006), esse trabalho precisa ser recorrente e organizado e isso é o que 

caracterizará a análise linguística. 

A professora B trouxe para a leitura uma análise dos tempos verbais que foram 

utilizados. A abordagem ficou na retomada da classificação entre presente, passado e futuro. 

Entretanto, tratou também outras questões como o uso de aspas para designar outra voz no 

texto e a relação lógico-discursiva do conectivo de condição.  

Quando ela falou sobre essa aula, na entrevista do dia 30/07, afirmou: 

Foi proveitoso. Agora assim, eu aproveitei o texto também para sair 

passando o que eu já tinha dado na aula anterior, para depois retornar de 

novo. Para ver se eles encontram sentido dentro do texto.  

Esse mesmo modelo de discutir verbo dentro das leituras foi retomado mais duas 

vezes pela professora. Uma delas foi uma leitura do gênero memórias – atividade ligada às 

oficinas das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Esse foi, dentre as aulas observadas, o 

momento em que a professora se debruçou a explicar o gênero do texto lido. E, 

provavelmente por esse motivo, a reflexão sobre a utilização de verbos, no tempo passado, 

ultrapassou a classificação das palavras, pois estava inserida num objetivo maior que era a 

construção do sentido do texto. 

Professora – Prestem atenção que daqui a pouquinho eu vou fazer umas 

perguntinhas... [os alunos não gostam...] É só umas perguntinhas...prestem 

atenção! 

Figura 12: Texto impresso proposto pela professora B no dia 09/08/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O valentão que engolia meninos e outras histórias de Pajé 
Autor(a): Kelli Carolina Bassani* 

  
Já foram escritas muitas histórias da época em que os meninos engraxates eram engolidos pelo valentão da Rua Sete de Setembro. 

Mas, nenhuma delas conta esta ou outras histórias de Pajé. Guardo-as dentro do peito, como boas lembranças da rua onde vivi e que 
teimam em se misturar com a história da cidade. 

 Nascemos juntos: eu, a rua e essas histórias. Somos uma coisa só, mas nós não estamos nos livros. Estamos na 
contramão, por isso me atrapalho com as palavras. Às vezes falta ar, outras o ar é demais, então o meu coração acelera, o nó na 

garganta avisa: o menino Pajé vai acordar! 

 Hoje, quem não conhece a Rua Sete de Setembro é porque não conhece minha cidade – Toledo. Apertada entre outras 

no extremo oeste paranaense, bem pertinho do Paraguai, surgiu de uma clareira no meio da mata. 

 Naquele tempo, uma clareira; hoje Rua Sete de Setembro. Essa rua foi crescendo e acolhendo o progresso que tenta 
esconder e aprisionar as histórias de Pajé. Elas estão descansando embaixo do calçamento, dos asfaltos, dos prédios, das casas. 

Basta um sinal que elas voltam. 

 Cheiro de terra molhada – esse era o sinal. E, ainda hoje, sinto esse cheiro entrando no meu cérebro e mexendo com o 

meu coração. Naquele tempo bastava sentir o cheiro de terra molhada para que nós, os meninos engraxates, escondêssemos nossas 

engraxadeiras – caixa de madeira em que se guardava o material necessário para engraxar sapatos – no porão dos fundos da bodega 
do Pizetta e, como garotos matreiros, saíssemos de mansinho, sem despertar curiosidade. Corríamos lá embaixo, no começo da rua 

que embicava no meio da mata, pois o mistério ia começar! 

 

http://escrevendo.cenpec.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=263:o-valetao-que-engolia-meninos-e-outras-historias-de-paje&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
http://escrevendo.cenpec.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=263:o-valetao-que-engolia-meninos-e-outras-historias-de-paje&catid=20:textos-alunos-finalistas&Itemid=31
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Professora – Vocês entenderam a história? Primeiro está falando de quê o 

texto? [Alunos levantam hipóteses... do índio, da infância...] [Aqui a 

professora faz uma série de perguntas sobre qual sentimento que essa 

leitura despertou, o que são memórias e se o título tem a ver com a história. 

Em seguida, retoma a questão dos tempos verbais] 

Professora – O que é mais?  Bom, gente.  Esse texto é uma memória 

literária. Percebam que esse texto, como outros que nós lemos de memórias 

está relacionado a um tipo de tempo. Que tempo é esse? 

Alunos – Passado! 

Professora – Isso...é o que já aconteceu. Olha gente, presta atenção. Nas 

memórias literárias...sempre temos qual pessoa do discurso. Quem é que 

fala? 

Alunos – Primeira pessoa. 

Professora - Vejamos então: isso se refere a que tempo da vida dele? [os 

alunos respondem que é o passado] Ao passado dele, isso mesmo. Com a 

gente também é assim, nós estamos no presente, mas nós temos as nossas 

lembranças que estão no passado.  E essas lembranças vão ser passadas 

para nossos filhos, netos... vamos fazer o seguinte: peguem o texto e quero 

que vocês separem alguns verbos passados e a quem eles estão se referindo. 

  A chuva caía e formava muita enxurrada que, com sua força, trazia a terra misturada. Parecia uma cascata de chocolate 
que despencava no valentão – buraco muito profundo provocado pelas enxurradas, erosão. A água fresquinha que caía do céu 

misturava com a terra quente e provocava o mistério. Nós éramos puxados para dentro daquele enorme buraco, por uma força 
estranha sem dó. Mesmo os que não queriam não conseguiam resistir, porque a magia era muito forte e, em poucos segundos, 

estávamos lá dentro, na garganta do valentão, onde brincávamos durante horas. Nessas horas o trabalho era esquecido. 

 Quando eu era menino, trabalhava muito. Todos os dias de manhã ia à escola e, ao retornar, mal acabava de almoçar, 

pegava a engraxadeira, colocava nas costas para a rua, quer dizer, para o trabalho. A engraxadeira era muito grande e pesada para 

meu tamanho – eu era apenas um garoto! Mas era a única forma de ajudar minha mãe no sustento da família. 

 Sentia como se estivesse carregando o mundo sozinho. 

Hoje sou adulto e sei que aquela magia era fruto de nossa fantástica imaginação. Como qualquer outro menino, o 

engraxate também tinha direito de brincar. Uma das poucas vezes em que podíamos fazer isso era quando chovia. Mesmo que 
depois nos custasse castigos e surras. 

 Atualmente, as brincadeiras, comparadas com as de meu tempo, são muito diferentes. Hoje, os heróis são Superman, 

Batman, Homem Aranha. Antes tínhamos heróis indígenas, com suas histórias cheias de mistérios das florestas. 

 Naquele tempo, quando chovia, o valenntão da Rua Sete de Setembro era nosso mundo fantástico. Além das divertidas 

brincadeiras no lamaçal que escorria da rua, fazíamos cabanas no paredão da erosão, guerrilhas com bodoque, usando sementes de 
árvores como cinamomo e mamona. 

 Quando não chovia, sobrava tempo para brincar só aos domingos. Então, eu – Pajé – e minha turma nos reuníamos na 
mata, que se misturava com o terreiro das casas. 

 Nele, construíamos cabanas, arcos, flechas, tacapes. Pintávamos o corpo todo com barro e frutinhas da mata. Assim, 

sentindo-nos como heróis, brincávamos de índios guerreiros, até o sol se esconder. 

 Nossa vida se  enchia dos poderes que vinham da mata e seguia solta, como passarinho. O fim da história? Não sei não, 

porque eu ainda vivo. E enquanto eu viver as lembranças nunca vão terminar. 

 Baseado na entrevista com Clovis Turatti. Ele nasceu, cresceu e trabalhou como engraxate, desde 5 anos, na Rua Sete 

de Setembro. Hoje é funcionário Público Municipal. 

 *Vencedora da Edição 2006 do Prêmio Escrevendo o Futuro, na categoria Poesia. Kelli é aluna da professora Salete 

Conceição Assufi Dallanol e mora na cidade de Toledo, no Estado do Paraná. 
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Vamos dar um exemplo: Já foram escritas muitas histórias... quem é o 

verbo? 

Alunos – foram 

Professora - Está no passado?  

Alunos - Está 

Professora - A quem ele está se referindo? 

Aluno 1 – Passado...ao menino... 

Professora – Veja: quem foram escritas? [os alunos respondem histórias]. 

Está se referindo a histórias. É isso que vocês farão. [Então explica que o 

texto foi de uma finalista das Olimpíadas anterior]. (Aula do dia 

09/08/2012) 

Ao trabalhar as características do gênero memória, o verbo, conteúdo que a professora 

havia explicado anteriormente, passou a ser recurso fundamental dessa construção. Aqui, a 

professora mobilizou, então, um conteúdo gramatical para análise do seu uso e função em um 

determinado gênero. A professora falou sobre o objetivo dessa aula: 

Professora - O objetivo da aula de hoje é fazer com eles entendam o que é 

uma memória literária através do texto, que eles compreendam as histórias 

contadas, entendeu? Histórias que estão nas lembranças, nas memórias... 

Entrevistadora - Qual sua intenção em trabalhar o gênero e aliar à 

explicação de tempo verbal? 

Professora - Para relembrar os assuntos que já foram dados... fazer com 

que eles comecem a perceber que o assunto que foi dado não só foi naquela 

hora, está sendo sempre utilizado, sempre acompanhado.  

Antes de acabar a aula, a professora solicitou que eles produzissem um texto contando 

suas memórias. Tudo indica, pela sua fala, que ela já havia iniciado o processo bem antes das 

observações dessa pesquisa, quando pediu que eles fizessem uma entrevista.  

Professora – Vocês lembram da (sic) entrevista que eu pedi que fizessem? 

Aquela entrevista vocês iriam fazer o quê? Passar para primeira pessoa e 

iam contar como se fosse sua história, suas lembranças... a intenção era 

aquelas pessoas que vão ler seu texto imaginar o que aconteceu, então é 

claro que você vai escrever para uma pessoa que vai entender aquilo que 

você está falando. ...  de maneira clara...observa como nesse texto a menina 

foi super clara quando ela diz assim: as brincadeiras, comparadas com as 

de meu tempo, são muito diferentes. Hoje, os heróis são Superman, Batman, 

Homem Aranha. Antes tínhamos heróis indígenas, com suas histórias cheias 

de mistérios das florestas. Aqui ela está contando uma história que 

contaram para ela, ela imaginou e começou a escrever. Começou a pensar, 

imaginar e começou a escrever. É isso que vocês vão fazer agora.  
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Na aula seguinte, a professora apenas conferiu quem tinha feito o texto – uma minoria 

dos alunos – e não realizou nesse intervalo correção ou reescrita em sala de aula. Parecia ter 

dificuldade em trabalhar produção e atribuiu isso a fatores externos à escola, quando foi 

instigada a falar por que os alunos não fizeram a produção: 

A família também incentiva muito. Eu acredito que tanto em casa...eles 

terem esse incentivo também da leitura.....na escola a gente faz aquilo que a 

gente pode, a gente incentiva e tudo...mas se eles não tiverem o gosto 

mesmo, o prazer, aí fica tudo mais complicado! Principalmente se não for a 

realidade de cada aluno...tem uns [textos?] que eles entendem, gostam...só 

que outros que não tem nada a ver com a realidade deles, não faz sentido 

nenhum para eles... acredito que isso também é um fator....é um ponto que 

eles resistem.  

O terceiro momento das observações, no dia 16/08/2012, em que a professora 

sinalizou a articulação, aconteceu na leitura de dois poemas, apresentados abaixo, que 

tratavam da mesma temática. 

Figura 13: Textos retirado do livro adotado pela rede, utilizado pela professora B no dia 

16/08/2013 
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A professora pediu que os alunos fizessem a leitura silenciosa. Depois, foi pedindo a 

leitura por estrofes aos alunos. Quando chegou à terceira estrofe, ela parou a leitura e 

explicou: 

Professora – Olha gente, aqui no terceiro parágrafo vamos observar algum 

recurso de linguagem nesse texto. Veja: a lua beija o mar? Na verdade ele 

utilizou um recurso que dá vida a seres assim inanimados, que não têm vida. 

Ele utiliza isso para dar mais emoção, passar mais sentimento... Ele usa 

características para dar mais ênfase, dar mais sentido.  [Continua a leitura 

em voz alta]. 

Professora - Olha aí, gente... ele trouxe sentimentos bem íntimos...ele 

mostrou mesmo esse sentimento...qual foi esse sentimento? [os alunos 

respondem que foi saudade] Vocês estão observando que mesmo ele 

utilizando esses recursos assim, para deixar tudo mais bonito, tem hora que 

ele fala exatamente, ele fala mesmo “Oh! Dias da minha infância”...ele fala 

exatamente da saudade que ele tem. Olha gente, observa que nesse 

parágrafo...todo o texto ele trouxe, está sempre trazendo aquela 

memória...mas olha só o que ele relembra...pés descalços, correndo...quer 

dizer ele traz toda aquela lembrança. Toda aquela memória, mas claro 

deixando o seu sentimento aí, que é a saudade... Olha gente...ele tá 

mostrando toda situação, cada vida dele...e ele sente saudade do que viveu 

...e faz exatamente com que quem esteja lendo sinta isso...sinta esse 

sentimento.  Se ponha lá como se fosse como se fosse no lugar dele, na vida 

dele... [ela mesma termina a leitura em voz alta]. Aqui ele traz a memória, 
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mas não é uma memória literária...é um poema. Vamos aproveitar esse 

textinho aqui e vamos pensar: ele está falando em qual pessoa do discurso? 

Alunos – Eu 

Professora – Isso, eu. Ele diz “Eu tenho saudade”...ele tá impondo 

aqui..agora aqui quando ele fala...olha só...o que é que está indicando aqui 

a ideia de posse...a possessividade?  Indica aqui aquele pronomezinho que 

está dando a ideia de posse dentro do texto ...o que é que ele está sempre 

usando ali...qual é Alana?  

Aluna 1 (Alana) – Minha 

Professora – Vamos descobrir mais... 

Aluno 2 – Meu 

Professora – Isso...quer dizer, observem só: quando a gente tá entendendo 

um texto...é bom a gente sempre observar , ver assim o que tem diferente 

nele...aqui esses pronomes tem ideia de quê? Vocês lembram?  

Alunos – Posse. 

Professora – Posse....possessivo...minha vida, minha infância...vamos fazer 

o seguinte...vamos pegar esse texto, hoje só vamos fazer a interpretação oral 

e vamos conversar um pouquinho sobre ele...a interpretação escrita eu vou 

deixar para vocês fazerem em casa...[acontece um tumulto na sala entre os 

alunos e a professora perde de novo muito tempo]. 

Em seguida, então, a professora pediu que os alunos lessem em voz alta (um a um) o 

outro texto. Alguns tiveram dificuldade, ela incentivou, deu palavras de ânimo e eles fizeram 

a leitura bem devagar, tomando muito tempo da aula. Ela terminou a leitura e depois explicou: 

Professora – Observa só, presta atenção...o que foi que vocês observaram 

nos dois textos? Veja que os dois falam de saudade... [uma aluna diz 

baixinho à professora que o início dos textos tem muita coisa igual] Veja o 

que ela disse: tem coisas iguais no início dos dois textos. Na verdade um é 

feito de acordo com o outro...mesmo assim ela transmitia a ênfase do 

sentimento...[atrapalha de novo para falar com os alunos e pede 

silêncio]...olha só gente...isso aí chama-se...esses dois um é parecido com 

outro...isso aqui, na verdade, quando o autor ...[atrapalha a aula de novo e 

coloca um aluno pra fora de sala] continuando...quando um autor pega 

coisas de um outro texto, quando coloca alguma coisa que você sabe 

identificar o outro...nós falamos de nosso jeito, mas nós tivemos uma 

inspiração...a mesma coisa foi aqui: Ruth teve inspiração de Casimiro. Olha 

só como eles são parecidos, mesmo assim...observe só, quantas estrofes tem 

o de Casimiro? [os alunos respondem sete] Mesmo ela fazendo a mais, mas 

ela transmitiu o quê? Mas teve o quê? Teve aproximações...mesmo assim, 

ela colocou os sentimentos dela, a saudade dela, aqui dentro do texto.  Esse 

processozinho, aqui, ele é chamado de intertextualidade...dentro do seu 

texto teve alguma parte, alguma coisa que chamou do outro.  
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Aqui, a articulação, além das questões de verbo e pronome, aparece também na 

explicação da intertextualidade. Ela tratou das questões de textualidade e ofereceu mais 

subsídios para que os alunos pudessem produzir o texto de memórias solicitado nas aulas 

anteriores e que não foi elaborado pela maioria dos alunos. 

3.2.4 Síntese da análise da prática da professora B 

Nas práticas de ensino da professora B, foi possível perceber três elementos mais 

evidentes: o uso do livro didático e a relação que a docente estabelecia com ele, o ensino de 

conceitos, nomenclaturas e classificações e a tentativa de contemplar a língua em uso e a 

articulação entre os eixos de ensino. 

Através desses elementos, as práticas de ensino analisadas pareciam apresentar um 

movimento entre permanências e mudanças no ensino da gramática, que se estabeleciam 

quando a professora reeditava práticas que vivenciou enquanto aluna e, mesmo assim, não se 

furtava de discutir a língua em uso e expressava o desejo de realizar atividades de reflexão em 

suas aulas.  

A professora B desenvolveu, dentro de seus saberes, atividades que ora buscavam uma 

relação entre os eixos, ora retornava a exercícios estruturais. O que é possível inferir – 

inclusive por presenciar o esforço da professora em desenvolver boas atividades – é que ela 

compreendia a necessidade de articular o eixo de leitura à análise linguística, mas ainda não 

conseguia se desprender das atividades comuns que estava habituada a ver, a participar ou 

mesmo a propor.  

Esses aspectos também foram discutidos em algumas pesquisas mais recentes, como 

as de Souza (2010) e Silva (2012a), que encontraram nas práticas de ensino das professoras 

uma consciência da necessidade de articular os eixos, mas sem abrir mão das práticas mais 

comuns e, consequentemente, mais seguras. 

Chartier (2000, p. 165) discute essa problemática, quando trata dos saberes ordinários 

da sala de aula: 

As formas de organização e as técnicas de trabalho, os procedimentos de 

aprendizagens e as modalidades de avaliação, as intervenções educativas são 

tanto herdadas, imitadas e reproduzidas, quanto produzidas empiricamente, 

construídas e justificadas tecnicamente ou teoricamente (em referência a um 

corpus constituído de saberes), ou referidas a um conjunto de valores (uma 

concepção do bem para a criança, uma missão política da escola etc.). 

Conforme o caso, as práticas aparecem, portanto, como articuladoras das 

escolhas múltiplas, hierarquizadas ou não, com tênue ou forte coerência, 
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ecléticas ou sistemáticas, abertas ou fechadas, acabadas ou inacabadas, à 

fraca ou forte potencialidade da evolução.  

Nesse sentido, é importante considerar as questões que dificultavam mudanças no 

trabalho da professora B, sem deixar de compreender a potencialidade de suas práticas. Seja 

na formação continuada ou mesmo na reflexão sobre o próprio trabalho, provocado pela 

pesquisa, ou mesmo pelas leituras e nas trocas entre os pares, os saberes se constroem ao 

longo da docência.  

Lerner (2002) indica a real necessidade de se investir numa formação adequada, em 

outras bases, além de valorizar socialmente a função de professor, se realmente o objetivo for 

provocar uma profunda mudança. Na entrevista final, a professora B ainda fez questão de 

reforçar:  

Eu já pensei muito sobre o futuro... já pensei em estudar bem muito para 

fazer com que eles aprendam de maneira gratificante, para que realmente 

tenha valido a pena tanto meu esforço ... A sala de aula é sempre matando 

um leão por dia. Cada dia tem seu desafio... não só da minha parte, acredito 

que todos os professores vivem isso. 

Esses conflitos, dúvidas e angústias do cotidiano escolar estiveram presentes durante 

todas as conversas, entrevistas e observações realizadas da prática da professora B. É preciso 

compreender esse processo, como alerta Mendonça (2006, p. 225): “A mudança na prática 

pedagógica que prevemos é gradual e repleta de dúvidas, com passos adiante e atrás, e este 

parece ser o caminho mais provável e seguro, por paradoxal que pareça”.  

3.3 Síntese das análises da professora A e B 

Diante dos elementos das práticas de ensino analisadas, é possível perceber um 

movimento de mudanças e permanências no ensino de gramática/análise linguística. Esse 

movimento, contudo, não está apenas vinculado ao acesso às discussões teóricas sobre o eixo 

de análise linguística. É preciso considerar que as permanências e as mudanças estão atreladas 

aos saberes experienciais que se constroem desde a formação básica – enquanto o professor 

ainda é aluno – até a formação continuada, na interação entre os pares, na reflexão sobre a sua 

própria prática e nos encontros institucionalizados. 

Além disso, é no cotidiano escolar que se desenvolvem as táticas e que o docente 

constrói o seu modo de fazer, aliando perspectivas aparentemente contrárias, realizando as 

apropriações dos discursos oficiais e acadêmicos que mais se adéquam à sua realidade atual, 

ou reeditando práticas que lhe dão segurança e conforto no exercício da profissão. Assim, as 
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professoras A e B demonstraram com suas práticas de ensino que esse movimento faz parte da 

própria constituição delas como docentes.  

No tocante ao livro didático e às relações estabelecidas com esse recurso, as duas 

professoras não se limitaram ao uso do livro adotado pela rede, apesar da obrigatoriedade de 

seu emprego. Havia sempre uma busca por atividades que melhor contribuíssem para o ensino 

de conteúdos gramaticais. A professora A, desenvolvia táticas que a ajudassem a propor 

atividades que promovessem a reflexão sobre a língua e a abordar os sentidos envolvidos na 

utilização dos recursos linguísticos, e a professora B, que, mesmo tendo como finalidade a 

busca por atividades de reflexão, que a auxiliassem num modo de fazer diferente, recorria a 

outro livro, cuja abordagem era transmissiva e representava o modo de fazer já conhecido e, 

portanto, confortável e seguro. 

Além desse elemento, a ênfase dada ao trabalho com textos, pela professora A, 

apontava uma apropriação de outro objeto de estudo nas aulas de língua portuguesa. O 

trabalho contínuo de leitura e de produção textual, inclusive com atividades de reescrita, 

fortalecia uma mudança de postura em relação ao objeto de ensino, da área de língua 

portuguesa, que não se limitava apenas à gramática. 

Na prática da professora B, percebeu-se, no ensino de conceitos, nomenclaturas e 

classificações, uma tentativa de contemplar a língua em uso. Embora a professora afirmasse 

sentir muita dificuldade para tratar as relativizações das classes gramaticais, não se isentava 

de discutir essas questões em sala de aula. Esse enfrentamento é um passo importante para 

mobilizar saberes e refletir sobre a própria prática. Essa docente também enfrentava, em suas 

aulas, ainda que pontualmente, a norma linguística de uso real, em oposição à norma 

prescritiva das gramáticas. 

Em relação à articulação entre os eixos leitura, produção e análise linguística, as 

professoras revelaram, em suas práticas, atividades que promoviam reflexão sobre a língua 

durante as aulas dedicadas à leitura e produção: os questionamentos feitos pela professora B, 

levando os alunos a refletirem sobre os aspectos linguísticos dos textos, nos momentos de 

atividade de leitura, assim como as explicações de aspectos textuais e normativos que a 

professora A intercalava nas atividades de leitura e reescrita dos textos produzidos, eram 

exemplos dessa articulação. 

Por fim, a professora A, trazia em sua prática, outro elemento importante: a forma 

como introduzia e abordava os conteúdos gramaticais. Apesar de introduzir o conteúdo com 
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as classificações, já conhecidas por ela e pelos alunos, suscitava o questionamento, tomava o 

erro como objeto de reflexão e sintetizava com os conceitos. Essa opção de abordagem partiu 

da própria professora, que tinha a possibilidade de usar o livro adotado pela rede, cuja 

perspectiva de introdução e abordagem dos conteúdos era pela via da definição, 

exemplificação e exercícios de identificação, mas escolheu realizar uma atividade que 

permitisse aos alunos uma reflexão sobre a língua e a construção de sentido.  

Além desses elementos, foi possível observar, de modo geral, que os saberes pré-

profissionais pareceram exercer, em alguns momentos, uma influência significativa nesse 

movimento e que as tensões estabelecidas entre as práticas mais tradicionais, que geravam 

segurança e conforto, e a consciência de que era preciso realizar um trabalho de gramática que 

não se limitasse ao ensino de classificações e nomenclaturas, instigaram as professoras a 

agirem taticamente, rejeitando o papel de passividade no processo educativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: PONTUANDO OS RESULTADOS PARA 

ENCAMINHAR NOVAS DISCUSSÕES 

Esse estudo teve como objetivo compreender, a partir das práticas de ensino de duas 

professoras do ensino fundamental (6º e 7º anos), os elementos que apontavam para um 

movimento entre permanências e mudanças no ensino da gramática/análise linguística. 

A compreensão dessas práticas tomou como referência, além das discussões sobre 

ensino de língua e análise linguística, subsidiadas pelos estudos de muitos autores, entre eles 

Antunes (2003, 2007, 2009), Mendonça (2005, 2006, 2007a, 2007b), Morais (2002), Morais e 

Silva (2007) e Silva (2008, 2012a, 2012b), reflexões sobre os saberes docentes, 

principalmente os saberes da experiência pré-profissional e profissional (TARDIFF, 2000, 

2002) e sobre o cotidiano escolar, os modos de fazer dos docentes e as táticas que estes 

utilizam, rejeitando o papel de passividade no processo educativo (CERTEAU, 1994; 

CHARTIER, 2000, 2002, 2007, 2010), em suas apropriações e processos de mudança 

(ALBUQUERQUE, 2001, 2002, 2006) 

Um movimento de permanências e mudanças apareceu na análise dos dados obtidos 

nas observações, na entrevista final e nas pequenas entrevistas realizadas durante o período de 

coleta de dados. A experiência de conhecer o objetivo das professoras a cada aula, as 

dificuldades enfrentadas no cotidiano e as relações entre essas dificuldades e os seus saberes 

foi muito promissora, uma vez que permitiu uma ampliação do olhar sobre o fazer das 

docentes, não limitando as análises a uma responsabilização delas pelo não feito.  

Em relação à professora A, quatro elementos de sua prática foram analisados e, a partir 

deles, foi possível perceber esse movimento. O primeiro foi a relação com o livro didático e o 

uso desse material. A professora afirmou fazer uso do livro adotado pela rede, por uma 

obrigatoriedade da escola, mas não reconhecia nele uma proposta adequada à sua prática e ao 

seu entendimento de ensino de língua. Fazia uso desse livro nas aulas de leitura e, às vezes, de 

produção, mas utilizava outro livro para abordar os conteúdos gramaticais. No entanto, 

afirmou ser o livro da escola quem determinava a seleção e a ordem dos conteúdos a serem 

estudados no ano letivo. 

Conforme analisado, o livro adotado pela rede trazia uma abordagem transmissiva dos 

conteúdos gramaticais e ela parecia buscar o “diferente”, que estaria na reflexão sobre os 

recursos da língua e sobre os sentidos provocados no texto pelo uso de tais recursos. A 

professora A não se conformou com o papel de passividade diante do livro didático 
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obrigatório e realizou outras atividades que mais se identificavam com o que ela julgava como 

mais adequado. Entretanto, aqui, ela esbarrava em uma dificuldade de ordem administrativa e 

deixou isso bem claro em seus depoimentos: a obrigatoriedade do uso do livro, sem que ele 

atendesse às necessidades do cotidiano e de seu modo de fazer (CERTEAU, 1994). 

Assim, podemos afirmar que a relação com o livro didático era de rejeição aos 

modelos propostos nas atividades de gramática, mas, ao mesmo tempo, de fidelidade em 

relação à seleção dos conteúdos e a quando se ensinaria tais assuntos. 

Um segundo elemento foi a ênfase que a professora A deu ao trabalho com textos. No 

período das observações, muito tempo foi dedicado à leitura e produção, o que não aconteceu 

com o eixo de análise linguística. Foi possível perceber que a obrigatoriedade do uso do livro 

adotado pela rede parece ter sido um fator influente nessa decisão. O livro possuía muitos 

textos e a professora organizava seu tempo, em sala de aula, para realizar a leitura e as 

atividades de compreensão – oral e escrita – propostas, a fim de também cumprir a exigência 

de usar o livro. 

Já no caso da produção textual, as atividades tinham a função de promover a 

aprendizagem da escrita e, embora não tratassem sistematicamente os gêneros e as suas 

características, abordavam questões de normatividade, inclusive com processo de reescrita, o 

que demonstrou certa articulação com o eixo de análise linguística. Nas entrevistas, ela 

afirmou ter tido boas experiências com a produção de textos, o que pode ter influenciado sua 

prática, se considerarmos os saberes pré-profissionais (TARDIFF, 2000) da docente. 

Outro elemento foi a articulação entre os eixos de ensino. A reescrita dos textos 

mostrou-se, como dissemos, como um caminho para trabalhar a articulação com análise 

linguística, uma vez que a professora realizava acompanhamento individual e coletivo para 

intervir e instigar a reflexão dos alunos sobre o processo de escrita e as adequações 

pertinentes a ele. 

A leitura também auxiliou nessa articulação. Na leitura de um poema, atividade 

observada nesse estudo, a professora A propôs uma reflexão sobre o gênero, centrada na 

estrutura, e não enfatizou o exercício que propunha classificação dos termos, dedicando-se ao 

efeito de sentido provocado pelo uso das palavras. Pareceu demonstrar consciência da 

necessidade de trabalhar os conteúdos gramaticais numa perspectiva diferenciada da que 

comumente vivenciou enquanto aluna e no período inicial de sua profissão. Isso aponta um 
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movimento presente no cotidiano da sala de aula, à medida que a professora A rejeita o papel 

de passividade e assume o de protagonista de sua prática. 

O último elemento – a forma como introduzia e abordava os conteúdos gramaticais – 

analisado nas aulas da professora A reforça o entendimento desse movimento, que ora 

demonstra mudanças e ora aponta permanências, ocorrendo, este último, principalmente, 

quando favorecia o trabalho da professora ou possibilitava maior segurança em sua prática de 

ensino. 

A professora A iniciava os conteúdos gramaticais com classificações, relembrava 

conceitos já vistos e parecia muito confortável nessa abordagem mais tradicional. Entretanto, 

esse não foi o foco de sua prática de ensino. Logo em seguida, promovia a reflexão, instigava 

os alunos a pensarem sobre as possibilidades de uso da língua e utilizava o erro como objeto 

de aprendizagem. Isso demonstrou, explicitamente, o uso de múltiplas práticas que atendiam à 

coerência pragmática de seu trabalho (CHARTIER, 2000) e de seu discurso, já que apontou, 

em seus depoimentos, o quanto também considerava importante o domínio pelos alunos das 

classificações e nomenclaturas. 

A professora A demonstrou perceber esse movimento em sua prática e, parecendo ser 

consciente de que está em constante processo de aprendizagem, revelou como o seu fazer, na 

sala de aula, é heterogêneo, por vezes até tenso, mas mantém uma unidade com os objetivos 

que se quer alcançar.  

No caso da análise das práticas de ensino da segunda professora, temos três elementos 

que se mostraram importantes. O primeiro, a relação que ela mantinha com o recurso livro 

didático, apontou que, além do livro adotado pela rede, ela também fazia uso de outro manual 

para elaborar suas aulas. Nas aulas de leitura, a professora B seguia o livro nas atividades de 

compreensão dos textos, mas não realizava produções textuais com ele e fazia usos muito 

breves nas aulas de gramática. 

Um fato importante é que a docente julgava inadequado o livro, cujo uso era uma 

obrigatoriedade escolar e buscava atividades, em outro manual, com a mesma abordagem 

transmissiva constante no livro adotado pela rede. Nesse caso, é válido ressaltar que o 

conteúdo gramatical das aulas observadas foi verbo. O livro da rede começava pelas 

conjugações, o que para professora era muito avançado e os alunos não acompanhariam. Ela, 

então, trouxe explicações que iniciavam pelo conceito, seguia pelos exemplos e concluía com 

os exercícios, num modelo tradicional de abordagem da gramática. 
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A professora B afirmou ter sido esse modelo de ensino que vivenciou na educação 

básica e na graduação e reconheceu, em seus depoimentos, que recorria a ele por não saber ao 

certo como desenvolver um trabalho diferente. Tardiff (2000) aponta que existe uma 

tendência entre os professores para reeditar as crenças e modelos que aprendemos ao longo de 

nossa caminhada escolar, mesmo após a formação inicial profissional para o magistério. 

Mesmo quando falou sobre realizar um trabalho de reflexão, colocou como objetivo 

deste o aprendizado das definições. Assim, é possível perceber o dilema entre fazer o que lhe 

dá segurança, que é abordar os conteúdos gramaticais da maneira como aprendeu e o desejo 

de fazer algo diferente, de possibilitar uma aprendizagem que não se limite às classificações. 

Outro aspecto é relevante nesse contexto do uso do livro. A obrigatoriedade da escola 

em utilizar o livro, que não atendia aos anseios da professora, leva-a a fazer uso, ainda que 

breve, desse manual nas aulas de gramática. O que se percebeu foi uma tentativa de realizar 

um trabalho diferente com a reflexão sobre a língua, ao passo que precisava se sentir 

confortável com as atividades que propunha e ainda necessitava atender à exigência da escola. 

E esse conflito ficou muito evidente em suas falas. 

No conjunto dos dados coletados, é possível observar muitas permanências no ensino 

de gramática numa abordagem transmissiva. Batista (1997) pode nos auxiliar a compreender 

esse fenômeno a partir da reflexão que faz sobre a manutenção no ensino de gramática 

vinculada ao controle e a necessidade de manter a hierarquia da estrutura organizacional da 

escola.  

O conflito da professora B se estabelecia entre a manutenção dessa ordem – percebeu-

se que ela fazia a leitura da atividade, reexplicava o que o livro trazia e acentuava a 

importância de alunos escreverem o que ela anunciava como importante – e a apropriação de 

um discurso diferente, que não se encaixava  nesse modelo de prática de ensino.  

O segundo elemento diz respeito ao ensino de conceitos, nomenclaturas e 

classificações e à tentativa de contemplar a língua em uso. Nesse aspecto, além do que já foi 

posto, anteriormente, sobre seu conflito em não saber ao certo como tratar os conteúdos 

gramaticais para não resumi-los às classificações, há um dado importante e que revela esse 

movimento para mudança de práticas: a professora B fez, em suas aulas, o enfrentamento de 

questões como a relativização das classes gramaticais e a utilização da norma linguística de 

prestígio real. 
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Apesar de ter dificuldades para entender e, consequentemente, explicar essas questões, 

ela não se omitiu diante do desafio de tratar a língua em uso. Esse elemento pode provocar a 

reflexão dos alunos, sobre a língua que estão aprendendo, e da própria docente, que sentia 

necessidade de compreender melhor os fenômenos da língua que ensinava. As apropriações 

que a docente estava realizando eram influenciadas por suas experiências (ALBUQUERQUE, 

2002), as quais possibilitavam desenvolver suas práticas de ensino. 

Por fim, o terceiro elemento observado nas aulas da professora B foi a relação entre os 

eixos de ensino leitura, produção e análise linguística. Ela trazia nas aulas de leitura algumas 

questões de textualidade e muitas de normatividade. Durante a leitura dos textos, a professora 

retomava os conteúdos (tempos verbais, formas nominais e conjugações) estudados nas aulas 

de gramática. 

Aqui também havia um forte movimento de permanências e mudanças: enquanto 

retirava os verbos do texto para classificá-los, a partir dos tempos verbais, trazia também 

reflexões sobre o uso de aspas para designar outra voz no texto e a relação lógico-discursiva 

do conectivo de condição.  

A professora B revelou, em suas aulas e em seus depoimentos, o quanto esses 

conflitos, tensões e incertezas fazem parte de seu cotidiano na sala de aula. Considerando os 

aspectos mais relevantes dessa prática analisada, é possível perceber muitos elementos que 

indicam permanências de um ensino tradicional de gramática (abordagem transmissiva nas 

explicações e exercícios, retomada de informações conceituais que pareciam não relevantes 

para o contexto e para o momento escolar dos alunos, problemas de entendimento nos 

conceitos postos no livro didático) e alguns indícios de trabalho articulado que caminham para 

análise linguística: a rejeição ao livro de abordagem puramente transmissiva, embora tenha 

utilizado outros manuais também com atividades transmissivas; a ênfase no ensino da classe 

gramatical estudada (verbo) nos aspectos conceituais e classificatórios; as tentativas de 

articular o eixo leitura à reflexão sobre aspectos textuais e normativos da língua, ainda que 

retornando, por vezes, aos exercícios estruturais. 

Assim, a prática da professora B se mostrou ainda muito vinculada às experiências e 

crenças herdadas de seus saberes pré-profissionais, ao mesmo tempo em que demonstrou uma 

grande abertura e vontade de realizar um trabalho diferente.  

Nesse estudo, foi possível perceber o quanto o cotidiano da sala de aula dessas 

professoras de língua portuguesa reflete práticas múltiplas (CHARTIER, 2000) em um 
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constante movimento de mudanças e permanências que está atrelado tanto às apropriações 

que as docentes realizam, a partir das necessidades de seu próprio trabalho, como aos saberes 

que adquiriram em suas experiências pré-profissionais e profissionais. 

Nesse cotidiano elas utilizavam táticas para adequar às situações obrigatórias, como no 

caso da utilização de outro livro didático para o ensino das questões gramaticais, sem, no 

entanto, deixar de utilizar o livro exigido para as aulas de leitura. 

Demonstraram ainda alguns indícios de uma articulação entre os eixos de ensino, 

reconhecendo as limitações de se ensinar gramática apenas na perspectiva das classificações e 

desejando realizar atividades que envolvam reflexão sobre a língua. Tal consciência, apontada 

nos depoimentos das professoras, também se refletia na ênfase de um trabalho a partir de 

textos e na tentativa de abordar questões de relativização das classes gramaticais, assim como 

da norma linguística prestigiada de uso. 

É muito importante ressaltar, entretanto, que esse estudo se deteve em apenas um 

recorte das práticas das professoras A e B. Essa restrição aponta para duas questões: em 

primeiro lugar, as observações não representam o universo de suas práticas de ensino e não 

podemos, portanto, naturalizar as ações observadas como únicas e permanentes; em segundo 

lugar, é possível perceber, no conjunto dos dados coletados, um cotidiano real, com certezas, 

dúvidas, tensões e elementos significativos de um fazer que aponta caminhos e que, ao 

mesmo tempo, necessita de espaço para reflexão, estudo e partilha entre os pares. 

Considerando as discussões geradas a partir das análises dessa dissertação, é possível 

afirmar que o ensino de gramática/análise linguística ainda precisa ser bastante pesquisado e 

discutido. A reflexão sobre os aspectos linguísticos ainda causa muitos conflitos e 

insegurança entre os professores, que, além de enfrentar tensões internas provenientes de 

lacunas na formação inicial, ainda se deparam com uma ausência de formações continuadas 

ou de espaços institucionalizados que promovam a reflexão sobre suas práticas e seus 

cotidianos e possibilitem um encontro produtivo entre os discursos acadêmicos e os diversos 

modos de fazer dos professores. 

Compreender o movimento real e legítimo entre mudanças e permanências nas 

práticas dos professores de português, ao ensinar gramática/análise linguística sem, no 

entanto, limitar a discussão ao que os professores deixam de fazer, tendo como referência uma 

idealização teórica, é contribuir para um olhar atento a esta temática, mas que também 

contempla os diversos saberes e práticas mobilizados no cotidiano da sala de aula.  
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Contudo, muitos outros aspectos poderiam receber um tratamento mais aprofundado 

em futuras pesquisas, como, por exemplo, a relação entre os saberes mobilizados pelos 

professores e o uso do livro didático no ensino dos conteúdos gramaticais; os dispositivos 

desenvolvidos pelos docentes no enfrentamento dessa prática de análise linguística; as 

práticas de ensino que favorecem um trabalho de articulação entre os eixos de ensino; as reais 

dificuldades dos docentes para efetivar um ensino de gramática que não se limite ao ensino de 

classificações; a análise linguística e o trabalho com os aspectos textuais e normativos da 

língua; a formação inicial e continuada que contribua para o enfrentamento dos conflitos no 

ensino de gramática; o papel da análise linguística e do ensino de classificações e 

nomenclaturas como subsídio na formação da autonomia linguística dos alunos, entre outros. 

Enveredar pelas discussões sobre ensino de gramática e análise da língua pode até não 

ser um caminho fácil, seguro e conhecido, mas, como alerta Morais (2002, p.1), 

não consideramos eficaz seguirmos prescrevendo um ensino de língua que 

apenas privilegie (ou empunhe como arma) a produção e compreensão de 

textos, sem avançarmos no debate acadêmico e pedagógico sobre como 

tratar, em sala de aula, o amplo eixo didático chamado Análise Linguística. 

Eis o nosso desafio: fomentar outras discussões que possam auxiliar as formações de 

professores na (re) construção das práticas de ensino, visando o desenvolvimento de 

indivíduos competentes, linguisticamente, e autônomos na descoberta dos sentidos e dos 

saberes da sua língua.  
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