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RESUMO 
 

 

 
 

A presente pesquisa pretendeu investigar as práticas de ensino da análise linguística 
desenvolvidas por duas professoras que lecionavam em turmas do 2º Ano do 2º 
Ciclo, nas redes municipais de ensino das cidades de Recife e de Olinda. Buscamos 
compreender como as docentes construíam e desenvolviam as atividades relativas 
ao ensino dos conhecimentos linguísticos bem como, investigamos quais 
concepções norteavam suas práticas, quais objetivos possuíam, além de 
analisarmos os conteúdos e materiais didáticos por elas utilizados no 
desenvolvimento de suas aulas. Como procedimentos metodológicos, realizamos 
em média três observações semanais das práticas de ensino de cada uma das 
mestras, no período compreendido entre os meses de agosto a novembro de 2009, 
fizemos entrevistas com as mesmas e analisamos a natureza das atividades 
realizadas em sala. A análise da dinâmica de sala de aula das professoras revelou 
que suas práticas relacionavam-se a diferentes modelos teórico-metodológicos e 
envolviam tanto o ensino da gramática nos moldes mais tradicionais como também 
uma perspectiva mais reflexiva dos conhecimentos linguísticos. Apenas a docente 
de Olinda afirmou usar um livro didático no desenvolvimento de suas aulas, mas 
ambas indicaram utilizar os manuais como materiais de apoio à organização e 
elaboração de atividades que tratavam do eixo da análise e reflexão sobre a língua. 
As docentes ainda indicaram certa “dificuldade” para escolher os conteúdos 
linguísticos a serem trabalhados e mais uma vez os manuais didáticos serviam de 
parâmetro para a organização de suas práticas pedagógicas e como referência para 
seleção dos conteúdos programáticos a serem vivenciados em sala. Nesse sentido, 
percebeu-se a necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre a 
proposta de ensino da análise linguística por parte das professoras, sobretudo, no 
que diz respeito aos objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos e materiais 
didáticos mais adequados à sua abordagem. Por fim, percebeu-se, também, a 
necessidade de uma formação inicial e continuada que permita aos docentes a 
apreensão e o aprofundamento dos conhecimentos teórico-metodológicos acerca do 
trabalho com esse eixo didático. 
 
Palavras - chave: Língua Portuguesa, Ensino da análise linguística; Práticas 
docentes; atividades de reflexão metalinguística. 
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 RÉSUMÉ 
 
 
 

Cette étude s‟est fixé comme objectif d‟explorer les pratiques d‟enseignement de 
deux professeurs des écoles enseignant dans des classes de CM2 (Cours Moyen 2), 
du réseau éducatif des communes de Récife et d‟Olinda. Nous nous sommes 
attachés à analyser l‟élaboration ainsi que la mise en œuvre des cours, autour de 
l‟enseignement de l‟analyse linguistique de la langue portugaise et afin de suggérer 
une rélexion sur les aspects suivants : les conceptions et les objectifs visés ; les 
contenus et les supports didactiques choisis pour enseigner ; la perspective 
méthodologique adoptée. A partir de l‟interprétation et de l‟analyse des données 
recueillies trois fois par semaine entre août et novembre 2009, il a été  constaté que 
l‟enseignement traditionnel de la grammaire coexistait dans la classe avec nombre 
de propositions sur la pertinence de nouvelles pratiques d‟enseignement. Les 
données ont révélé des incertitudes chez les institurices à propos de la manière la 
plus idoine pour assurer un enseignement fonctionnel de la grammaire. Dans ce 
sens, il s‟est avéré nécessaire d‟approfondir nos recherches sur les propositions sur 
l‟enseignement de l‟analyse linguistique à l‟initiative des professeurs , et de surcroît, 
sur ce qu‟il révèle sur les objectifs, les contenus, les procédés méthodologiques, 
ainsi que sur les supports didactiques les plus appropriés dans cette approche. 
Enfin, une formation initiale et continue à l‟attention des professeurs est apparue 
indispensable afin de permettre une appréhension et un approfondissement des 
savoirs méthodologiques et théoriques du travail intégrant cette démarche 
didactique. 
 

 
 
Mots clés: Langue portugaise; enseignement de l‟analyse lingüistique; Les pratiques 
d'enseignement, les activités de réflexion métalinguistique.  
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Aula de Português 

Carlos Drummond de Andrade 

 

A linguagem 

na ponta da língua, 

tão fácil de falar 

e de entender 

 

A linguagem 

na superfície estrelada de estrelas, 

sabe lá o que ela quer dizer? 

 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

Figuras de gramática, esquipáticas,  

atropelam-me, aturdem-me, seqüestram-me. 

 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a prima. 

O português são dois; o outro, mistério. 
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 A ideia de que ensinar a gramática escolástica é ensinar a língua materna não 

é nova, vem desde os gregos, passando pela Idade Média e Renascimento e chega 

até os nossos dias. Isso explica, talvez, a razão pela qual o ensino tradicional do 

Português e as gramáticas tradicionais normativas têm relações bastante estreitas.  

Pfromm (1974) indica que a gramática normativa ou disciplina gramatical 

surgiu como forma de atender aos objetivos de formar e construir uma unidade 

linguística em um espaço político-geográfico e como forma de “salvar” o idioma 

pátrio e de preservar o patrimônio cultural. A gramática normativa era vista como o 

estudo da língua como um todo e o ensino tradicional do português centrava-se na 

sua transmissão e nas práticas de correção, ou seja, a gramática ditava as regras 

as quais todos falantes deviam ter como “certas”.  

Batista (1991), por sua vez, acrescenta que a disciplina gramatical normativa 

surgiu, no Brasil, no final do Império e emergiu como parte de um processo de 

transmissão e preservação de um patrimônio cultural, e à língua que dele fazia parte 

se atribuiu o papel fundamental da formação da identidade linguística e cultural da 

nação, a qual consolidaria sua unidade tanto política como geográfica. Sendo assim, 

o ensino da gramática normativa aparece como forma de validar e fixar o idioma 

pátrio como um bem cultural; a gramática prescreve, como mostra Batista (1991), 

“as regras a que todo falante deve se conformar” e orienta as práticas linguísticas 

para que a língua permita uma comunicação mais eficaz.  

É justamente essa gramática que o ensino tradicional do Português tem como 

seu objeto de estudo privilegiado, já que gira em torno de uma prática corretiva, a 

qual tem desdobramentos sobre os conhecimentos linguísticos e extralinguísticos 

prévios dos alunos, elaborando-os, precisando-os ou substituindo-os, conforme for a 

distância entre eles e o que se deseja transmitir (id., ibid.). 

 Em meados do século XX, os alunos que frequentavam as escolas brasileiras 

pertenciam às camadas privilegiadas da sociedade (as únicas que tinham acesso 

assegurado à escolarização) e já chegavam com um razoável domínio do dialeto de 

prestígio (a chamada norma culta). Ensinar, nessa perspectiva, estava diretamente 

relacionado a reconhecer as normas e regras de funcionamento dessa variedade 

linguística (Batista, 1991).  
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 Segundo Soares (1998), na década de 1960 o país vivenciava um regime 

ditatorial e buscava o desenvolvimento do capitalismo mediante a expansão 

industrial. Surgiu a necessidade de ampliar o acesso à escola como um meio de 

garantir o fornecimento de recursos humanos para a expansão desejada e, a partir 

daí, chegou às escolas um novo público: as camadas populares. Junto com elas, 

vieram variedades linguísticas bastante diferentes daquelas com as quais a escola 

estava acostumada. As propostas curriculares foram modificadas e passou-se a 

introduzir a qualificação para o trabalho como objetivo de ensino de 1º e 2º graus 

(hoje, Ensino Fundamental e Médio). 

 Essa realidade perdurou durante as décadas de 1960 e 1970, e seguiu sem 

muitas mudanças até a metade da década de 1980, quando o modelo de língua 

como instrumento de comunicação não encontrava mais apoio nos contextos 

político, ideológico e científico. Novas teorias advindas das áreas das ciências 

linguísticas (entre elas Linguística, Sociolinguística, Psicolinguística, Pragmática, 

Análise do Discurso, etc.) chegaram às escolas, adaptadas e aplicadas ao ensino da 

língua materna, reestruturando o ensino da língua (op. cit.), que passou a ser 

entendida “como uma forma de interação humana, produzida e atuante sobre um 

fundo de discurso e não de silêncio” (Mortatti, 1999; p. 30). 

Essas mudanças passaram a se refletir no tratamento dado aos conteúdos 

escolares e a necessidade de se investir em um ensino dos “conhecimentos 

linguísticos” (também chamado de “análise linguística”; “análise e reflexão sobre a 

língua”; “fenômenos linguísticos”, entre outros) articulados à leitura e à produção de 

textos escritos se fez presente, sempre na tentativa de superar a tradição centrada 

na memorização de regras e taxonomias como um fim em si mesma (SILVA, 2008). 

Desse modo, inquietou-nos saber como tem acontecido o ensino da análise 

linguística nos anos iniciais do Ensino Fundamental, precisamente, em turmas do 2º 

Ano do 2º Ciclo (antiga 4ª série), por ser exatamente nesse período que, segundo 

Morais (2000), tende-se a instaurar no cotidiano das escolas a tradição da disciplina 

gramatical.  

Ao pensarmos na problemática que deu origem a essa pesquisa, lançamos 

mão, inicialmente, de algumas indagações que procuramos responder no decorrer 

desse estudo, a saber: 
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1- Como os professores têm convivido com as rupturas/ 

mudanças/transformações teórico-metodológicas para o ensino da análise 

linguística na sala de aula? 

2- Que tratamento é dado ao ensino desse eixo nas aulas de Língua 

Portuguesa?  

3- Quais recursos pedagógicos os professores fazem uso ao desenvolverem 

o trabalho com os conhecimentos linguísticos?  

4- Que fatores influenciam a construção das práticas docentes no tocante ao 

trabalho com os fenômenos linguísticos? 

 

Algumas hipóteses foram levantadas, ao tentarmos responder às questões 

aqui suscitadas: 

 

 Há um esforço por parte dos professores de aproximar as suas práticas de 

ensino referentes ao trabalho com a língua daquilo que vem sendo apregoado 

a partir das mudanças/transformações ocorridas nos anos de 1980: o texto 

como objeto de ensino e o ensino da análise linguística atrelado ao texto; 

 Os docentes têm passado por momentos de (1) reestruturação quanto aos 

objetivos para o ensino da língua na escola e (2) conflitos quanto à validação 

do ensino (ou não) dos conteúdos gramaticais e sobre quais deles ensinar na 

sala de aula; 

 No fazer pedagógico, há uma busca dos professores em “mesclar” nas suas 

práticas de ensino os conhecimentos apreendidos durante a sua formação 

acadêmica, seja como alunos que foram ou como docentes que são e as 

perspectivas dos discursos oficiais para o trabalho com o eixo da análise 

linguística.  

 

Cabe ressaltar que ao levantarmos tais hipóteses, não intencionávamos 

buscar elementos em nossas investigações que as comprovassem. Dada a riqueza 

dos dados coletados na sala de aula das mestras observadas, nossas hipóteses 
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foram sendo revisitadas sempre que aqueles se mostravam relevantes para 

responder às questões levantadas nessa pesquisa.  

Assim, buscamos investigar a fabricação das práticas de ensino da análise 

linguística de duas professoras que lecionavam no 2º Ano do 2º Ciclo e, para tal, 

desenvolvemos uma pesquisa de caráter bibliográfico e de campo. Numa 

abordagem qualitativa, fizemos uso dos instrumentos de coleta da pesquisa 

etnográfica tais como: observações das dinâmicas da sala de aula, entrevistas semi-

estruturadas e análise do uso dos materiais didáticos utilizados no trabalho com a 

análise linguística.  

Desse modo, organizamos essa dissertação em quatro capítulos que tratarão 

de apresentar os caminhos por nós percorridos na escolha da fundamentação 

teórica, das opções metodológicas para a construção e análise dos dados empíricos, 

além de tentarmos apresentar alguns pontos para reflexão a partir do que pudemos 

observar. 

Assim, no capítulo 1 trataremos de discorrer, inicialmente, sobre as 

concepções de língua e gramática que têm norteado o trabalho com a Língua 

Portuguesa nas escolas, bem como suas implicações para a prática pedagógica e a 

formação de leitores/escritores proficientes. Apresentaremos um breve histórico 

sobre a invenção da gramática escolar e seu percurso ao longo da história da 

educação no Brasil (SOARES, 1998; NEVES, 1990, 2003; BATISTA, 1991). Ainda 

nesse capítulo, explicitaremos algumas propostas atuais para o ensino da língua 

materna, mais especificamente para o trabalho com a análise linguística 

(POSSENTI, 1996; GERALDI, 1996, 1997, 2006; BRITTO, 1997; TRAVAGLIA, 1997; 

NEVES, 2002; ANTUNES, 2003, 2007; MENDONÇA 2006a, b e c) e, por fim, 

focaremos nosso debate na fabricação do cotidiano e na construção das práticas 

docentes (CERTEAU, 1985; PERRENOUD, 1997; SCHÖN, 2000; FERREIRA, 2006; 

CHARTIER, 2007). 

O 2° capítulo tratará de explicitar os objetivos que possuíamos com a 

realização desse trabalho. Apresentaremos a abordagem metodológica adotada, 

assim como os procedimentos e instrumentos utilizados na coleta de dados e, 

também, um esboço do plano de análise dos mesmos. 
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No capítulo 3 descreveremos os resultados relativos às práticas de ensino 

das 2 professoras observadas. Reconstruiremos as sequências de atividades de 

análise linguística vivenciadas em sala e aportaremos uma atenção especial à 

natureza e à constância na realização das mesmas. 

O 4° capítulo discutirá acerca da natureza das atividades desenvolvidas pelas 

docentes relativas ao ensino da análise linguística tendo o livro didático como 

suporte à fabricação das aulas. 

Por fim, faremos uma síntese dos principais resultados encontrados 

discutindo-os à luz do arcabouço teórico construído no capítulo inicial dessa 

dissertação. 
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Nos últimos anos, precisamente a partir das décadas de 80 e 90, vivemos 

uma redefinição bastante marcante quanto aos objetivos do ensino de língua 

portuguesa. As mudanças nas concepções de língua têm repercutido nas 

prescrições para o tratamento didático dos eixos que compõem o ensino da língua 

materna (leitura, oralidade, produção de textos e análise linguística), configurando-

se em novas propostas curriculares, dando margem a novas discussões acerca do 

papel e função do ensino da gramática na escola e, por conseguinte, influenciado e 

modificando, de uma forma ou de outra, as práticas pedagógicas.  

Nesse quadro de rupturas e mudanças, Geraldi (2006a) pontua que o eixo 

que trata da análise e reflexão sobre a língua seria ao lado da leitura e da produção 

de textos, aquele em que se analisam os recursos expressivos da língua, 

considerada esta como uma produção discursiva. Desse modo, o trabalho com a 

análise linguística constitui-se como uma prática fundamental para que os alunos 

aprendam a língua materna refletindo sobre seus diversos usos. 

Tomando por base a concepção de língua enquanto processo discursivo, 

como forma de interação social (GERALDI, 2006a e b; TRAVAGLIA, 1997; 

ANTUNES 2003, 2007; POSSENTI 1996, 2006; NEVES, 2002; MENDONÇA, 

2006a), novos desafios são postos para o ensino de língua portuguesa: é preciso 

decidir sobre os novos conteúdos a serem ensinados, a(s) metodologia(s) e o(s) 

procedimento(s) didático(s) mais adequados à sua abordagem e, ainda, as formas 

de avaliar a aprendizagem, levando em consideração os objetivos e finalidades a 

que se propõe o seu ensino na escola. Embora sejam ensaiadas novas propostas 

para o trabalho com a língua materna sugeridas por especialistas (pedagogos, 

linguísticas, entre outros), o ensino na sala de aula têm se mostrado, de certa forma, 

ainda resistente às mudanças, sobretudo no que diz respeito ao eixo didático da 

análise linguística.  

Diante desse quadro, poder-se-ia perguntar: Como tem acontecido o ensino 

da gramática nas escolas? Que lugar ocupa e de que forma são tratados os 

fenômenos linguísticos nas aulas de língua materna? O quê e como tem sido 

proposto o trabalho com o eixo que trata da análise e reflexão sobre a língua? 

Nas seções a seguir, dissertaremos sobre as concepções de língua/ 

linguagem e gramática que têm influenciado o trabalho com a língua materna na 
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escola, no decorrer do seu ensino em nossas instituições. Em seguida, 

apresentaremos um recorte daquilo que tem sido o trabalho com a gramática em 

nossas escolas, bem como trataremos de discutir as influências teórico-

metodológicas e as propostas atuais para o trabalho com o eixo da análise 

linguística. Por fim, discorreremos sobre a fabricação do cotidiano escolar e das 

práticas docentes concernentes ao trabalho com a reflexão linguística, atualmente. 

 

 

1.1. Concepções de língua/linguagem e gramática 

 

 

A gente tem que pensar por que é que a língua existe, 
qual é a funcionalidade da Língua Portuguesa! Então o 
menino não está na escola só pra aprender o substantivo, 
o adjetivo... Então a língua tem uma funcionalidade.  
(Ana, professora de Olinda) 

 

 

Soares (1998) defende que, uma vez que se tenha como proposição analisar 

o processo de ensino-aprendizagem de língua materna, é particularmente relevante 

considerar tanto a perspectiva sociopolítica que evidenciam os fatores externos 

(sociais, políticos, econômicos, culturais), como a perspectiva linguística que 

engloba as ciências linguísticas e as concepções de linguagem que subjazem à 

proposta pedagógica de ensino da mesma. Geraldi (2006a), corroborando com essa 

autora, acrescenta que, em se tratando do ensino da língua portuguesa, ao 

indagarmos sobre o “para quê ensiná-la”, ”como ensiná-la” ou, ainda, o “quando 

ensiná-la”, suas respostas envolverão pelo menos duas questões: uma concepção 

de linguagem e uma postura em relação à educação. 

Assim, uma vez que nos propomos neste estudo, conhecer como os 

professores constroem as suas práticas de ensino concernentes ao trabalho com a 

análise linguística, pensamos ser importante iniciarmos este capítulo discutindo as 

concepções que têm norteado o ensino de língua ao longo dos anos em nossas 

escolas, já que partimos do pressuposto de que a “fabricação das práticas docentes” 

sofre de uma forma ou de outra, influências da concepção de língua que se adota. 
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Como bem nos lembra Mendonça (2006a), “assumir determinada concepção de 

língua implica repensar o que é importante ensinar nas aulas de português e 

também como realizar esse ensino” (p.206). 

Nesse contexto, discorreremos na seção seguinte, sobre as concepções de 

língua/linguagem e suas implicações na/para a prática pedagógica. 

 
 

1.1.1. Concepções de Língua/Linguagem 

 

 
“(...) a gramática tem que ser enfocada, porque quando a 
gente lê, quando a gente escreve, tem regra, tem 
norma... e a gente, até por ser um cidadão é preciso 
conhecer a nossa língua pra utilizá-la cada vez melhor, 
né?” (Ana, professora de Olinda) 

 

 

Por entendermos que a maneira como o professor concebe a linguagem 

altera, e muito, a maneira como se estrutura o trabalho com a mesma em termos de 

ensino, apresentaremos aqui três possibilidades distintas de concebê-la: (1) a 

linguagem como expressão do pensamento; (2) a linguagem como instrumento de 

comunicação e; (3) a linguagem como um processo de interação. Segundo Travaglia 

(1997), essas concepções constituem-se como pontos essenciais para refletir sobre 

a natureza da língua. 

A linguagem como expressão do pensamento - segundo essa concepção, a 

expressão da língua é resultado da construção do pensamento e sua exteriorização 

é apenas uma tradução do mesmo. Nessa perspectiva, a constituição dos textos 

utilizados pelo indivíduo no momento da interação não depende em nada de para 

quem, em que situação ou para que se fala, já que “o outro” não assume papel ativo 

na interlocução, tampouco influencia esse processo. Bechara (2003) define essa 

função da linguagem como “pessoal” e afirma que, nesse caso, ela é utilizada para 

manifestar a individualidade de cada um. 

De acordo com Travaglia (1997), pensar a linguagem nessa perspectiva é 

compartilhar da ideia de que 
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A enunciação é um ato monológico, individual que não é afetado pelo outro 
nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a 
enunciação acontece. As leis da criação linguística são essencialmente as 
leis da psicologia individual, e da capacidade de o homem organizar de 
maneira lógica seu pensamento dependerá a exteriorização desse 
pensamento por meio de uma linguagem articulada e organizada. (p. 21) 

  

 Corroborando com esse autor, Geraldi (2006a) também acrescenta que 

conceber a língua na perspectiva descrita é compactuar com a ideia de “que 

pessoas que não conseguem se expressar, não pensam” (p.41). Pode-se dizer que 

essa concepção, fundamentalmente, norteia os estudos tradicionais, os quais 

resultam na chamada gramática tradicional normativa responsável pelas normas do 

“falar e escrever bem”. 

Diferentemente do que diz a concepção de língua enquanto expressão do 

pensamento, a concepção que apresentaremos a seguir, a toma como um 

instrumento que possibilita a transmissão eficaz de mensagens de um usuário a 

outro(s), através de símbolos conhecidos e decodificados por ambos. 

 A linguagem como instrumento de comunicação – de acordo com essa 

concepção, a língua é tida como um conjunto de signos que se combinam segundo 

regras para transmitir informações ou mensagens de um emissor a um receptor, 

signos esses dominados pelos falantes para que haja uma comunicação eficaz, isto 

é, para que a mesma seja efetivada.  

O sistema linguístico nessa segunda concepção é percebido como um fato 

objetivo, externo à consciência individual e independente desta e, portanto, é 

necessário que os códigos utilizados pelos indivíduos sejam semelhantes, a fim de 

efetivar a comunicação entre ambos. Nessa perspectiva, o falante, através de 

códigos (codificação), expressa a mensagem que tem em sua mente e envia o que 

deseja transmitir a um ouvinte. Este, por sua vez, recebe esses sinais codificados e 

os decodifica, ou seja, transforma-os novamente em mensagens (GERALDI, 2006a).  

Bechara (2003) acrescenta ainda que, segundo essa visão, a língua é utilizada pelo 

indivíduo para requerer que determinadas coisas sejam feitas. 

Essa por sua vez, era a concepção mais encontrada nos manuais destinados 

ao professor presentes nos livros didáticos, porém, geralmente abandonada nos 

exercícios de gramática neles propostos.  
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Uma vez que se percebeu que a língua tem funções que vão além do que 

supõem as concepções anteriormente descritas (língua como expressão do 

pensamento e enquanto instrumento de comunicação), entendeu-se que a mesma é 

fruto de um processo histórico e sociocultural (varia de acordo com a época e com a 

situação em que é produzida) e se constituí como um lugar de interação entre 

pessoas (GERALDI, 2006a). Deu-se, então, lugar a uma nova concepção de língua, 

como veremos a seguir. 

   A linguagem como um processo de interação – nessa concepção, a língua é 

vista como bem mais que a tradução e exteriorização de um pensamento ou mesmo 

a transmissão de informações de um emissor a um receptor; ela é tida como uma 

forma de realizar ações, agir e atuar sobre o interlocutor, constituindo, assim, 

compromissos e vínculos que não existiam anteriormente à fala (TRAVAGLIA, 1997; 

GERALDI, 2006a).  

Assim como apontado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa, a linguagem realiza-se num processo de interlocução através das 

práticas sociais vivenciadas pelos indivíduos em diferentes momentos históricos e 

da sua interação com diversos grupos sociais.  

 

... a língua é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao 
homem significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender não 
só as palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os 
modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a 
realidade e a si mesmas. (op. cit. 1997; p. 24) 

 

Desse modo, a forma pela qual a sociedade vê os fatos em determinado 

momento de sua história reflete e regula o uso da linguagem, já que ela é reflexo de 

um contexto sócio-histórico-ideológico. 

Corroborando com essa discussão, Geraldi (2006a) acrescenta que a 

linguagem, muito mais que possibilitar uma transmissão de informações de um 

emissor a um receptor, ela é um lugar de interação humana que só tem existência 

no jogo que se joga na sociedade, ou seja, na interlocução. Dialogando com os 

autores supracitados, Marcuschi (1996 apud COUTINHO, 2004) também a entende 

como bem mais que um instrumento de comunicação, código ou estrutura, e 

acrescenta que a mesma configura-se com uma atividade constitutiva (construção 
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de sentidos), cognitiva (expressão de sentimentos, ideias, ações e representação do 

mundo) e de ação (interação com o(s) outro (s), manifesta nos processos discursivos 

e concretizados nos usos textuais mais diversos. Ainda discorrendo sobre essa 

concepção de linguagem, Antunes (2007) também pontua que ela  

    

... é parte de nós mesmos, de nossa identidade cultural, histórica, social. É 
por meio dela que nos socializamos, que interagimos, que desenvolvemos 
nosso sentimento de pertencimento a um grupo, a uma comunidade. É a 
língua que nos faz sentir pertencentes a um espaço. É ela que confirma 
nossa declaração: Eu sou daqui. Falar, escutar, ler escrever reafirma, cada 
vez, nossa condição de gente, de pessoa histórica, situada em um tempo e 
em um espaço. Além disso, a língua mexe com valores. Mobiliza crenças. 
Institui e reforça poderes. (p. 22) 

 

  Essa nova concepção sociointeracionista de língua passou a incluir as suas 

relações com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, e com as 

condições sociais e históricas dessa utilização.  

A partir da virada pragmática no ensino de língua ocorrida nos anos 1980, 

novas perspectivas de ensino e aprendizagem da gramática também vêm sendo 

apresentadas e discutidas. Considera-se que é de fundamental importância que os 

alunos aprendam a língua portuguesa refletindo sobre os seus usos através da 

articulação dos eixos didáticos que a compõem (leitura, oralidade, produção de 

textos escritos e análise linguística). Acredita-se que, desse modo, é possível 

romper com a artificialidade quanto ao uso da linguagem que se instaura na sala de 

aula, oportunizando aos aprendizes a aquisição e o domínio efetivo da língua, tanto 

na modalidade oral como escrita.  

Nesse contexto, percebe-se que é um equívoco afirmar que língua e 

gramática são a mesma coisa ou, ainda, que a gramática é o único componente 

constituinte da língua, assim como constituí-se um equívoco, também, considerar 

que toda atuação verbal deve pautar-se pela norma culta, a única entendida como 

linguísticamente válida, como bem coloca Antunes (2007). Desse modo, 

acreditamos que, assim como a concepção de língua influencia as práticas de 

ensino referentes ao trabalho com a língua materna na sala de aula, a concepção de 

gramática adotada pelos professores, de alguma forma, também determina os 

objetivos, as escolhas dos conteúdos a serem ensinados e a maneira pela qual se 

organiza o trabalho pedagógico com essa disciplina.  
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Nesse sentido, discutiremos na seção, a seguir, algumas concepções de 

gramática que têm sido adotadas com mais frequência pelos educadores ao longo 

dos anos, sob o entendimento de que “optar por uma delas é, sempre, optar por 

determinada visão de língua” já que as mesmas “nunca são neutras, inocentes; 

nunca são apolíticas, portanto” (ANTUNES, 2007; p.33).  

 

1.1.2. Concepções de Gramática 

 

“Eu acho que ensinar as regras e classificar os conteúdos 
é importante, parte de uma melhor compreensão. Eu 
poderia não dizer os nomes, mas simplesmente colocar e 
dizer... faça assim, né? Mas eu acho que eu mostrando, 
eu dizendo as regras, conversando, discutindo as regras 
com eles, eu acho que o resultado da compreensão é 
melhor.” (Ana, professora de Olinda) 
 

 

Percorrendo o histórico do ensino da língua portuguesa no Brasil, percebem-

se claramente os motivos pelos quais o ensino da gramática normativa ainda se 

confunde atualmente com o ensino da língua materna; percebe-se, ainda, a 

generalização da ideia de que “saber gramática” é “saber português” e vice-versa. 

Este fato pode ser comprovado na definição de gramática apresentada pelo 

dicionário Houaiss (2001): “um conjunto de regras que determinam o uso 

considerado correto de uma língua” (p.375).  

Mas será que de fato para saber português é preciso aprender gramática? 

Será que não conhecemos a língua que falamos diariamente, constantemente e com 

tanta desenvoltura? Para dominar a língua é preciso primeiro dominar a gramática? 

Mas que gramática é essa que precisamos dominar? 

Perini (1997) sustenta a tese de que, apesar de comumente afirmarmos (e por 

repetidas vezes) que não sabemos português, e/ou ainda, que sabemos, mas não 

como deveríamos, nós sabemos e muito bem a nossa língua; nosso conhecimento 

sobre ela é ao mesmo tempo altamente complexo, exato e extremamente seguro, e 

isso não é privilégio apenas dos indivíduos que são um “sucesso” nas provas de 

português, mas de todo aquele que tem esse idioma como língua materna.  
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Tais conhecimentos, por sua vez, não são frutos de instruções recebidas na 

escola, pois o indivíduo é capaz de comunicar-se eficazmente através da língua 

antes mesmo de iniciar a educação formal, pois, como bem coloca Batista (1997), 

 

Está provado e comprovado que uma criança de 5-6 anos de idade já 
domina perfeitamente as regras gramaticais de sua língua! Ela tem todos os 
recursos necessários para se exprimir, para narrar fatos ocorridos no 
passado, para fazer projeções no futuro, para demonstrar afetividade, para 
efetuar o seu discurso nos eventos de interação. O que ela não conhece 
são as sutilezas, sofisticações e irregularidades no uso dessas regras, 
coisas que só a leitura e o estudo podem lhe dar. (p.52) 

 

Ainda segundo Perini (1997), mesmo sem ter estudado gramática, o indivíduo 

chega a um conhecimento implícito perfeitamente adequado da língua que faz com 

que ele tenha intuições bastante definidas acerca de frases que nunca viu ou 

encontrou antes.  Para esse autor,  

 

Tudo provém do uso que fazemos a todo momento desse mecanismo 
maravilhosamente complexo que temos em nossas mentes, e que 
manejamos com admirável destreza. Esse mecanismo é o nosso 
conhecimento implícito da língua, objeto principal da investigação dos 
linguistas. (1997; p.16) 

 

Diante desse contexto, seria coerente afirmar que não é necessário ensinar 

gramática, uma vez que o falante já domina a sua língua materna? E se é correto 

afirmar que é necessário aprender gramática, qual delas deve ser ensinada na 

escola, se é bem verdade que não existe apenas um tipo de gramática, mas 

gramáticas da língua e suas variedades (POSSENTI, 1996)? Essa é uma discussão 

que tem se arrastado por longos anos! 

Primeiro, é importante dizer que nem todos que se dedicam ao estudo da 

gramática a conceituam da mesma forma. Assim, ao falar em gramática, é possível 

que as pessoas não tenham clareza de que possam estar falando de apenas um de 

seus tipos, como bem coloca Antunes (2007).  

Discutindo sobre essa questão, Possenti (1996) chama a atenção para o fato 

de que a gramática pode ser entendida de três formas distintas: “como um conjunto 

de regras a serem seguidas”, “como um conjunto de regras que são seguidas” e 

ainda, “como um conjunto de regras que o falante da língua domina” (p. 64).  
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Com base na concepção de gramática como “regras a serem seguidas”, 

afirma-se que a língua é só a variedade dita padrão ou culta (TRAVAGLIA, 1997). 

Ensinar gramática, nesse sentido, configura-se como sinônimo de ensinar as normas 

para “falar e escrever” bem.  

Nessa perspectiva, segundo o autor mencionado, 

 

Presume-se que há regras a serem seguidas para a organização lógica do 
pensamento e, consequentemente, da linguagem. São elas que se 
constituem nas normas gramaticais do falar e escrever “bem” que, em geral, 
parecem consubstanciadas nos chamados estudos linguísticos tradicionais 
que resultam no que se tem chamado de gramática normativa ou 
tradicional. (p. 21-22) 

 

 

É a gramática normativa, portanto, quem define o que é “certo”, ou seja, como 

deve ser dito e, por consequência, evidencia aquilo que é “errado”, o que não deve 

ser dito (ANTUNES, 2007). 

Nesse contexto, todas as outras formas de uso da língua que não dialoguem 

com essa ideia passam a ser vistas como erradas, deformadas, degeneradas. Ainda 

conforme Travaglia (1997), essa concepção de gramática    

 

só trata da variedade da língua que se considerou como a norma culta, 
fazendo uma descrição dessa variedade e considerou erro tudo o que não 
está de acordo com o que é usado nessa variedade da língua. Tudo que 
foge a esse padrão é “errado” (agramatical, ou melhor, dizendo, não 
gramatical) e o que atende a esses padrões é “certo” (gramatical). (p. 24-25) 

 

 Nesse contexto, portanto, são consideradas as normas de bom uso da língua 

aquelas utilizadas por escritores consagrados, desconsiderando-se as 

características próprias da linguagem oral. Murrie (1994), também discorrendo sobre 

essa concepção, nos relembra que por trás dela encontra-se presente um caráter 

ideológico, já que quem fala e escreve bem são as pessoas que dominam os setores 

econômicos e sociais: “transforma-se a gramática em um padrão escolhido, entre 

vários, e obriga-se o respeito às regras, segundo um critério de avaliação social” 

(p.70). 

Aprofundando um pouco mais o estudo acerca dessa concepção, iremos 

conhecer os parâmetros e argumentos que baseiam a depreciação de outras 
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variedades linguísticas; segundo Travaglia (1997), essa depreciação pode se dar por 

questões estéticas, elitistas, políticas, comunicacionais e históricas. Discorreremos 

sobre elas a seguir: 

 A questão estética é aquela voltada para a inclusão e exclusão de formas e 

usos baseados em critérios como elegância, expressividade, beleza, colorido, entre 

outros. Nesse contexto, devem-se evitar os chamados vícios de linguagem 

(TRAVAGLIA, 1997). 

 Segundo o referido autor, o argumento elitista traz como critério o contraste 

do uso da língua falada pela classe de prestígio e a das classes chamadas 

populares. Quando as gramáticas vêm registrar certos usos da língua falada pelas 

classes economicamente menos favorecidas, o fazem como forma de condenar e 

estabelecer uma comparação entre a forma “certa” e “errada” de falar e escrever. 

Um exemplo disso são as histórias em quadrinhos do personagem de Chico Bento1 

criado por Maurício de Sousa, as quais são encontradas com certa frequência nos 

livros didáticos ou trabalhadas pelos professores em sala de aula, geralmente, com 

a finalidade de estabelecer uma “comparação” entre a forma “certa e errada” de falar 

ou, ainda, de propor exercícios que supõem a reescrita da história na linguagem 

“correta”. 

 No que diz respeito ao argumento político utilizado para incluir ou excluir 

formas e usos da língua, como já foi dito anteriormente, os critérios utilizados são 

basicamente o purismo e a vernaculidade, ou seja, o objetivo é excluir da língua 

portuguesa todos os estrangeirismos como forma de salvar e preservar a identidade 

nacional, o idioma pátrio. Nessa concepção, Travaglia (1997) pontua que o 

português deve ser defendido de qualquer ameaça à nacionalidade: “se uma nação 

não mantém a sua língua, que é a principal marca de sua identidade, será facilmente 

dominada” (p. 26). 

 No tocante ao argumento comunicacional, esse autor afirma que os critérios 

referem-se à “expressão do pensamento claro, preciso, conciso” resultante das 

construções e do léxico escolhidos. Vale salientar que esses requisitos também são 

                                                           
1
 Chico Bento é um personagem que vive na roça. Do ponto de vista da gramática normativa esse 

personagem emprega as palavras no desenvolvimento de seus discursos, de forma errada. 
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pretendidos em diversas situações de interação comunicativa, o que não quer dizer 

que seja regra absoluta, já que existem momentos em que a dubiedade, a 

imprecisão, entre outros aspectos, constituem-se como os requisitos mais 

pertinentes para que se produzam os efeitos de sentido  que se pretende atingir. 

 Por fim, o argumento histórico tem como critério a força da tradição, que por 

muitas vezes tem levado a exigências absurdas quanto ao uso da língua, já que não 

se sabe ao certo quando elas devem ou não ser aplicadas (op.cit).  

 Como discutido até aqui, a gramática normativa é aquela que estuda apenas 

os fatos da língua padrão, da norma chamada culta de uma língua que se tornou 

oficial, cujas definições não são feitas por razões propriamente linguísticas, “mas por 

razões históricas, por convenções sociais, que determinam o que representa ou não 

o falar social mais aceito” (ANTUNES, 2007; p.30). Quase sempre, quando os 

professores falam em gramática, estão se referindo a essa concepção, quer seja por 

força da tradição, como já foi colocado anteriormente, quer seja porque não sabem 

da existência de outros tipos de gramática. 

 Ao contrário da concepção da gramática normativa, a descritiva entende por 

“agramatical” tudo aquilo que não atende as regras de funcionamento da língua de 

acordo com determinada variedade linguística, em determinado grupo social. No 

interior de tal concepção, trabalha-se com qualquer variedade da língua e não 

apenas com a norma culta, dando ênfase tanto à modalidade oral como à 

modalidade escrita dessas variedades. 

 Nessa concepção, o critério utilizado é propriamente linguístico e objetivo 

(TRAVAGLIA, 1997); a pretensão do estudioso não é apontar as formas e os usos 

corretos da língua, e sim o de entender e aceitá-las como próprios da língua por 

meio da qual os usuários se comunicam. Sendo assim, em uma determinada 

variedade linguística, a frase “Os menino correro no parque” pode ser entendida 

como “agramatical” (como é o caso da gramática normativa) e, em outra, como 

“gramatical” (como entende a gramática descritiva). Podemos tomar novamente 

como exemplo as histórias de Chico Bento, que segundo essa concepção não 

haveria nenhuma incoerência na linguagem desse personagem, considerando o 

contexto em que ela é utilizada. Sobre essa definição de gramática, Possenti, 
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(2006b) ainda acrescenta que, como as línguas são fruto de um contexto histórico-

político-ideológico, e, portanto, passa por variações, o fato de as gramáticas 

normativas continuarem propondo regras que os falantes pouco conhecem e usam 

ou mesmo não usam mais, pode gerar diferenças entre as regras que “devem ser 

seguidas e as que são seguidas”. Esse mesmo autor, em seu livro intitulado “Por 

que (não) ensinar gramática na escola” apresenta exemplos de algumas 

conjugações verbais como forma de exemplificar algumas formas tem caído em 

desuso, ou só existem na escrita.  

 

 As segundas pessoas do plural que encontramos nas gramáticas 

desapareceram (vós fostes, vós iríeis, etc.). Na verdade, desapareceram 

tanto o pronome de segunda pessoa do plural “vós” quanto à forma 

verbal correspondente. Hoje, se diz “vocês foram”, “vocês iriam”, etc.; 

 Os futuros sintéticos praticamente não se ouvem mais, embora, 

certamente, ainda se usem na escrita. Na modalidade oral, o futuro é 

expresso por uma locução (vou sair, vai dormir, etc.), e não mais pela 

forma sintética (sairei, dormirá); 

 

 Diante dos elementos apresentados, concordamos com Bagno (2008) sobre o 

fato de que a norma padrão, ou seja, o modelo ideal de língua, entendido assim pela 

gramática normativa, não corresponde à fala de ninguém, nem mesmo as dos 

renomados escritores, tampouco à escrita por mais monitorada que ela seja. Cabe 

ressaltar que as gramáticas normativas também trazem consigo partes bastante 

relevantes e extensas de descrição e referem-se às formas “corretas” (daí confundir-

se algumas vezes descrição com prescrição). 

A definição de gramática enquanto “conjunto de regras que o falante domina”, 

ou já internalizou para o uso efetivo em situações reais de interação comunicativa é 

aquela denominada gramática internalizada (POSSENTI; 2006a). Nessa 

perspectiva, a princípio, saber gramática não depende de escolarização, uma vez 

que o indivíduo já possui uma “gramática natural” que faz com que ele produza 

frases e sequências compreensíveis e reconhecidas como pertencentes a uma 

língua. Tal concepção constituí-se como objeto de estudo tanto da gramática 

normativa como da gramática descritiva.  
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O exemplo apresentado anteriormente “Os menino correro no parque” cabe 

também para explicar o que vem a ser a proposta dessa gramática: qualquer pessoa 

que fala português sabe que essa expressão é uma frase da língua portuguesa e 

não de outro idioma, consegue explicar o fato ocorrido, interpretar sequências 

sonoras com determinadas características. 

Essa habilidade é, pois, adquirida antes mesmo de o usuário da língua 

ingressar na escola ou de passar por qualquer processo sistemático de 

aprendizagem. Tal conhecimento “provém da ativação e amadurecimento 

progressivo (ou da construção progressiva), na própria atividade linguística, de 

hipóteses sobre o que seja a linguagem e de seus princípios e regras” (TRAVAGLIA, 

1997; p.28).  

Para essa concepção de gramática, não existe o erro linguístico, mas a 

inadequação da variedade linguística utilizada em determinada situação da interação 

comunicativa. Desse modo, pois, não se trata de apontar as formas “corretas” de 

falar, ler e escrever, mas de utilizar a linguagem adequada ao contexto de uso. 

Dialogando com o autor supracitado, Antunes (2007) coloca que é uma ideia 

ingênua e simplista acreditar que só a norma culta segue uma gramática “Ora, toda 

língua – em qualquer condição de uso – é regulada por uma gramática” (p.27).  

Possenti (1996), procurando explicar a forma pela qual o indivíduo internaliza 

a gramática de sua língua, atenta para o fato de que há em sua mente 

conhecimentos de um tipo específico que garantem a estabilidade das competências 

acima descritas e que tais conhecimentos são, fundamentalmente, de dois tipos: 

lexical e sintático-semântico. 

Segundo esse autor, o conhecimento lexical refere-se à capacidade do 

indivíduo de empregar as palavras adequadas às coisas, aos processos. Já o 

conhecimento sintático-semântico diz respeito à distribuição das palavras na 

sentença e ao efeito que tal distribuição tem para o sentido. 

Essa concepção de gramática pode ser considerada como aquela que dá 

forma à chamada competência gramatical ou linguística do seu usuário, no entanto, 

isso não quer dizer que ela contemple a língua como um todo, mas apenas parte 

dela. Diante disso, poderíamos suscitar o seguinte questionamento: Se o indivíduo é 

capaz de operar com a língua de forma eficaz, não sendo essa habilidade 
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decorrente de aprendizagens adquiridas na escola, por que então ensiná-la nesses 

espaços? 

 Além da habilidade de ampliar a competência linguística do falante nas 

diversas situações de uso em que se encontram inseridos, podemos considerar, 

também, como resposta a essa questão àquela apontada por Morais (2000). 

Segundo esse autor, a língua também precisa ser vista como objeto de ensino e, 

portanto, é papel da escola possibilitar aos educandos a oportunidade de refletir 

sobre a mesma em um nível minimamente explícito, ainda que esse não seja o 

principal objetivo do seu ensino na sala de aula.  

Com base nas concepções de gramática discutidas anteriormente, na seção 

seguinte buscaremos dissertar sobre o ensino da mesma na escola, no decorrer da 

história da educação no Brasil. 

  

1.2 O ensino da gramática na escola: um breve histórico 

 

 
“Eu acho que ainda é válido ensinar a gramática na sala 
de aula, as regras, os conceitos, porque a gente tem, é o 
que se diz... o padrão, a língua padrão, a língua oficial, 
que pede esse tipo de concordância, esse tipo de regras, 
pede que a gente tenha esse conhecimento.” (Elieci, 
professora de Recife) 

 

 A ideia de que ensinar gramática é ensinar a língua materna não é nova. 

Desde os tempos da colonização do Brasil até meados do século XVIII, no sistema 

de ensino do Brasil assim como no de Portugal, o ensino de português restringia-se 

à alfabetização (SOARES; 1998); a finalidade era levar os alunos provenientes das 

classes dominantes, a conhecerem/reconhecerem as regras de funcionamento da 

língua de prestígio falada pelos então colonizadores portugueses. Após essa fase, 

esses poucos alunos que tinham a oportunidade de prolongar sua escolarização, 

passavam diretamente à aprendizagem da gramática da Língua Latina, da retórica e 

da poética. 

Mesmo com a Reforma Pombalina ocorrida em 1759, que estabeleceu por lei 

a obrigatoriedade do ensino da Língua Portuguesa em Portugal e no Brasil e baniu o 
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uso de qualquer outra língua nesses territórios, o ensino de língua não sofreu 

modificações e continuou seguindo a tradição do Latim, definindo-se e realizando-se 

como “o ensino da gramática do português”. Ao seu lado mantiveram-se o ensino da 

Retórica e da Poética até o fins do século XIX, quando então, a disciplina escolar 

“Português ou Língua Portuguesa” passou a existir. No entanto, essa disciplina 

continuou a ser entendida como sendo, basicamente, o estudo da gramática da 

língua e da leitura, cuja função era auxiliar na compreensão e imitação de autores 

portugueses e brasileiros (SOARES, 1998). 

 Em nosso país, assim como apontado por Batista (1991), os dados do 

Pfromm (1974) também indicam que a gramática normativa ou disciplina gramatical 

surgiu no final do Império e emergiu como parte de um processo de transmissão e 

preservação do patrimônio cultural. E foi justamente a esse patrimônio e à língua 

que dele fazia parte que se atribuiu o papel fundamental da formação da identidade 

linguística e cultural da nação, a qual consolidaria sua unidade tanto política como 

geográfica. Pode-se dizer que foi a partir daí que nasceu a base para o que Neves 

(2004) chama de “mito da unidade linguística”. 

 Nesse contexto, o ensino tradicional do Português tinha como seu objeto de 

estudo privilegiado a gramática normativa, a qual era vista como o estudo da língua 

como um todo. O ensino, então, centrava-se na sua transmissão e nas práticas de 

correção, atuando sobre os conhecimentos linguísticos e extralinguísticos prévios 

dos alunos, elaborando-os, precisando-os ou substituindo-os, conforme fosse a 

distância entre eles e o que se desejava transmitir (BATISTA, 1991); ou seja, a 

gramática ditava as regras as quais todos os falantes deviam ter como “certas” e 

orientava as práticas linguísticas para que a língua permitisse uma comunicação 

mais eficaz. 

 

Trata-se, portanto, de uma disciplina que tem na normatividade a sua base: 
não só porque prescreve as regras a que todo falante deve se conformar, 
mas também, e principalmente, porque age prescritivamente sobre os 
próprios fenômenos sobre os quais se debruça, elaborando-os, precisando-
os e melhorando-os em nome de um ideal de língua. (BATISTA, 1991; p. 
32) 

 

Apesar de, nos anos 1960, o ensino de português começar a voltar-se 

também para as habilidades de leitura, por meio de atividades de compreensão e 
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interpretação de textos, as mesmas sempre se constituíram como atividades 

secundárias em relação ao estudo da gramática. 

 Como aponta Ignácio (1986), a escola brasileira, durante o decorrer de sua 

história, sempre se caracterizou pelo elitismo, seja sócio-econômico, seja intelectual. 

Desse modo, assim como no início da colonização do Brasil, em meados do século 

XX, os alunos que frequentavam as nossas escolas ainda eram aqueles 

pertencentes às camadas privilegiadas da sociedade e, portanto, já chegavam a 

esse espaço com um razoável domínio do dialeto de prestígio (a chamada norma 

culta). Vale salientar que o fato de os indivíduos pertencerem às classes 

economicamente avantajadas não lhes garantia o ingresso no ginásio que, a 

princípio, tinha como público os alunos da classe média que apresentassem um 

desempenho escolar de bom nível; a partir daí, só uma diminuta camada é que 

ingressava no ensino superior.   

O desempenho escolar era avaliado levando em conta os conhecimentos 

linguísticos, de acordo com os parâmetros da gramática normativa, a qual se 

baseava na língua das pessoas consideradas cultas e na linguagem da literatura. 

Nesse contexto, os indivíduos que frequentavam a escola não eram surpreendidos, 

uma vez que a língua que ela tinha como objetivo ensinar e, por conseguinte, ver 

seus alunos dela fazerem uso, era aquela já falada por eles; dito em outras palavras, 

como a escola privilegiava o ensino da gramática normativa, que tinha como 

finalidade prescrever a norma culta e garantir a sua preservação, o aluno não tinha 

grandes dificuldades de apreendê-la, já que a metalinguagem usada estava próxima 

de sua linguagem quotidiana (SOARES, 1998).  

 Na década de 1960 o país vivenciava um regime ditatorial rígido e buscava o 

desenvolvimento do capitalismo mediante a expansão industrial. Surgiu a 

necessidade de ampliar o acesso à escola como um meio de garantir o fornecimento 

de recursos humanos para a expansão desejada. Foi exatamente nesse período que 

começou a se afirmar a democratização da escola e, a partir daí, chegou a ela um 

novo público: as camadas populares. Junto com esse público, vieram padrões 

culturais e variedades linguísticas bastante diferentes daquelas com as quais a 

escola estava acostumada. Como apontado por Soares (1998), um conflito a partir 

de então se instalou: 
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A escola abriu as portas a todas as camadas sociais e se esqueceu de que 
seus alunos agora falavam dialetos diferentes e não poderiam, 
consequentemente, entender da mesma maneira a língua da escola, que 
era própria de uma determinada classe social (p.199) 

 

Nesse contexto, a escola tinha agora diante de si uma grande problemática: 

dar conta de um ensino de língua direcionado para a aprendizagem do padrão 

normativo tradicional a uma clientela representativa de outros grupos sociais 

(MATTOS E SILVA, 2004). Os alunos das classes menos favorecidas, por sua vez, 

se viam agora com um grande desafio pela frente: saber descrever a gramática de 

sua língua antes mesmo de aprendê-la, ou seja, aprender a gramática de uma 

língua com a qual até então não tinham contato e que estava sendo apresentada a 

eles como a única língua válida no momento da comunicação.  

Diante desse novo quadro, a escola nada mais fez do que estigmatizar a 

língua falada pelas classes oprimidas em favor da valorização da língua das classes 

dominantes, aumentando, assim, a distância entre elas e contribuindo para que o 

saber continuasse nas mãos de poucos privilegiados. 

Com o intuito de cumprir a proposta educacional que agora incumbia à escola 

a responsabilidade de fornecer recursos humanos para atender a demanda 

promovida pela expansão industrial, as propostas curriculares foram modificadas e 

passou-se a introduzir a qualificação para o trabalho como objetivo de ensino de 1º e 

2º graus (hoje, Ensino Fundamental e Médio). A própria denominação da disciplina 

sofreu alterações, passando esta a ser chamada de Comunicação e Expressão nas 

quatro primeiras séries do ensino fundamental, nas demais séries desse mesmo 

nível de ensino, esta recebeu o nome de Comunicação em Língua Portuguesa. 

Conforme Soares (1998), a concepção de linguagem também foi alterada, uma vez 

que a antiga concepção estruturalista servia bem aos alunos oriundos das camadas 

privilegiadas, mas não à camada pobre que agora integrava a escola. 

 

Se a concepção de língua como sistema era adequada a um ensino de 
português dirigido a alunos das camadas privilegiadas, em condições sócio-
políticas em que cabia à escola atender essas camadas, ela torna-se 
inadequada a um ensino de português dirigido a alunos das camadas 
populares, ao qual a escola passa também a servir, e em condições sócio-
políticas em que é imposto um caráter instrumental e utilitário ao ensino da 
língua. (op. cit.; p. 57) 
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 Considerando que novas condições sociopolíticas trazem consigo novas 

concepções de linguagem, o ensino/aprendizagem da gramática perdeu a sua 

relevância: agora não se tratava mais de levar o aluno a saber a respeito da língua, 

mas ao uso da língua, questão esta enfatizada nos manuais didáticos que agora 

traziam não apenas textos literários, mas, sobretudo, textos jornalísticos, 

publicitários, além de textos não-verbais. O fato de a língua, agora, ser entendida 

como instrumento de comunicação relegou a segundo plano a aprendizagem da 

estrutura e do funcionamento da língua, gerando a grande polêmica sobre a 

relevância do ensino da gramática na escola fundamental.  

Esse quadro perdurou durante as décadas de 1960 e 1970, e seguiu sem 

muitas mudanças até a metade da década de 1980, quando, mais uma vez, por 

questões de natureza sociopolítica, começou a sofrer alterações que findaram por 

redimensionar a perspectiva descrita: foi o momento da elaboração de uma nova 

concepção. O modelo de língua como instrumento de comunicação não encontrava 

mais apoio no contexto político, ideológico e científico. Esta passou a ser vista 

“como enunciação, discurso, não apenas como comunicação que, portanto, inclui as 

relações da língua com aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, 

com as condições sociais e históricas de sua utilização” (SOARES, 1998; p. 59). 

As pesquisas e os estudos avançaram e novas teorias advindas das áreas 

das ciências linguísticas (entre elas Linguística, Sociolinguística, Psicolinguística, 

Linguística Textual, Pragmática, Análise do Discurso, etc.) chegaram às escolas no 

final dos anos 1980 e começo dos anos 1990, adaptadas e aplicadas ao ensino da 

língua materna, alterando ou reestruturando o ensino da língua (op. cit).  

 Como aponta Murrie (1994), a ideia de homogeneidade da Língua Portuguesa 

foi desmontada; reconheceu-se que a língua é fruto de um processo histórico e 

sociocultural, está em constante mudança e varia de acordo com as necessidades 

sociais de uma determinada época. Nessa perspectiva, a norma culta não podia ser 

mais entendida como manifestação única da língua, mas como uma de suas 

variedades. Segundo Rangel (2003), o ensino do Português não mais podia ignorar 

as marcas sociointeracionistas e os mecanismos cognitivos envolvidos no processo 

de aquisição e desenvolvimento da linguagem. 
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 Soares (1998) acrescenta que foram várias as interferências significativas das 

novas ciências linguísticas e da Psicologia que vêm norteando o ensino de Língua 

Portuguesa no Brasil, todas elas ainda em curso. Os resultados de tais estudos 

deram origem a novas concepções de gramática, de texto, de língua e, por 

conseguinte, têm influenciado a forma de ver e conceber o ensino da disciplina 

Português na escola. Assim, essa autora enfatiza, ainda, que uma nova concepção 

de língua implica, também, em uma nova concepção de gramática e do seu papel e 

função no ensino de português, refletindo-se na natureza e conteúdos de uma 

gramática da língua escrita e da língua falada, com fins didáticos (op. cit.).  

No entanto, embora sejam notórias as mudanças no ensino da língua materna 

referente ao trabalho com a leitura e a produção de textos, conforme já discutimos 

na introdução desse estudo, esse mesmo avanço não é constatado no tratamento 

dado ao ensino da análise linguística.  

Como colocam Mendonça (2006) e Silva (2008), nesse contexto de rupturas e 

permanências, o tratamento dispensado às atividades didáticas que buscam 

explorar, de forma sistemática, uma reflexão explícita e consciente sobre os fatos 

linguísticos ainda é secundário. O que se pode constatar em grande parte das 

nossas escolas é uma prática ainda pautada no ensino tradicional da gramática 

normativa. Infelizmente! 

Sobre essas questões, dissertaremos na seção a seguir. 

 

1.2.1. O ensino da gramática na escola atualmente 

 

“Eu sou contra esse negócio de não ensinar gramática 
aos meninos, não ensinar as regras... porque quando 
eles forem fazer concurso ou vestibular, é isso que é 
exigido e se eles não tiverem esses conhecimentos... tão 
fora!” (Elieci, professora de Recife) 

 

O ensino da gramática na escola é um assunto polêmico que tem dividido 

opiniões de estudiosos e professores, quanto à sua importância/validação para a 

formação de leitores e escritores proficientes.  
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Sabe-se que hoje, o principal objetivo do ensino de Língua Portuguesa é o 

desenvolvimento da capacidade de comunicação tanto oral como escrita do usuário; 

no entanto, o que se vê nas escolas, mais frequentemente, é que a maior parte do 

tempo disponível para o trabalho com a língua tem sido destinado a atividades de 

memorização, treino e classificação dos conteúdos gramaticais, e apenas uma 

pequena parcela desse tempo, ao trabalho com a leitura e a produção de textos 

(LEDUR, 1996).  

A consequência da dinâmica de um trabalho que tem no ensino de 

nomenclaturas e regras de uso dos conteúdos gramaticais seu objeto de ensino 

privilegiado tem se refletido nos discursos de alunos, principalmente daqueles que 

estão cursando o Ensino Fundamental e Médio que, em suas falas, afirmam que “o 

português é chato”, “é a matéria mais difícil do mundo”, “é impossível aprender 

português”, “sou muito ruim nessa matéria”, entre outras declarações similares. 

Ledur (1996) chama a atenção para o fato de que “tais discursos” são frutos de uma 

ideia “errônea” do que venha/deve ser o trabalho com a língua, mais precisamente 

com a gramática na sala de aula: “Ensina-se gramática como um fim e não como um 

meio” (id. ibid.; p.4).  

Esse autor acrescenta, ainda, que o resultado dessa prática são aulas 

enfadonhas, alunos que não aprendem a elaborar textos nem assimilam a 

gramática, além do fracasso tanto na escola como no vestibular. Mesmo entre 

aqueles alunos que conseguem adentrar a universidade, grande parte continua sem 

saber organizar seus discursos escritos. 

Para Ignácio (1986), a causa desse insucesso pode estar centrada na 

inversão de valores no ensino de língua, e acrescenta: 

 

Antes mesmo de o aluno ser capaz de falar e escrever adequadamente a 
variante culta, já se pretende levá-lo a descrever o seu funcionamento, a 
conceituar e classificar os seus elementos constitutivos segundo critérios 
tão variados que nem os próprios especialistas são capazes de explicitá-los 
convenientemente. (1986; p. 202) 

 

Endossando essa discussão, Perini (1997) considera que a o fracasso escolar 

no tocante ao ensino da língua materna pode se dar ainda, por três razões distintas:  
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A primeira diz respeito aos objetivos que prometem a melhoria do 

desempenho escolar do aluno em relação à leitura e à escrita, mas que não se 

cumprem.  Britto (1997), dialogando com o autor supracitado, explicita que uma das 

razões que explicam essa questão está ligado ao fato de que a prática escolar é 

essencialmente oral, e as atividades que se propõe especificamente com a leitura e 

a escrita, além de poucas, são mal dirigidas.  

Esse autor acrescenta que os materiais didáticos selecionados para o 

trabalho com a leitura, a maior parte deles, são compostos de textos colados na 

oralidade, marcado pelo reducionismo sintático e semântico e que requer do aluno a 

competência mínima de decodificá-los. Na escrita por sua vez, ganha destaque a 

apresentação de um texto dentro das normas da língua padrão culta2. Tal fato 

relaciona-se com a correção dos “erros ortográficos” (grifo nosso), a concordância e 

a regência: “a concepção subjacente é a de que leitura e escritura são habilidades 

independentes do domínio dos discursos que portam e que o sujeito pode adquiri-las 

com treino e assimilação de regras” (op. cit., 1997; p. 109). 

Em segundo lugar, estariam os equívocos encontrados nas definições 

apresentadas pelas gramáticas escolares, ou seja, nas inconsistências teóricas. 

Sobre esse fato, Britto pontua que 

 

uma apresentação sistemática da língua não pode ser confundida com uma 
teoria que se limite à frase e parta de um princípio normativo. [...] nenhuma 
teoria linguística é capaz de dar conta da diversidade de aspectos que 
envolvem as línguas naturais. Muito menos a gramática tradicional, mesmo 
se livres de despropósitos que lhe acrescentam os manuais 
contemporâneos. (1997; p.110) 

                                                           
2
 Em seu livro intitulado “Contradições no ensino de Português”, Mattos e Silva estabelece uma 

distinção entre norma normativo-prescritiva, norma prescritiva ou norma padrão e normas normais ou 

sociais. Segundo essa autora, a primeira diz respeito a norma codificada nas gramáticas 

pedagógicas, idealizadas pelos gramáticos pedagogos e que serve de diretriz, até certo ponto, para o 

controle da representação da escrita, rotulando como erro tudo aquilo que não segue esse modelo. 

Tal norma geralmente distancia-se da realidade dos usos “e é parcialmente reciclada ou atualizada 

ao longo do tempo pelas imposições evidentes, decorrentes da razão universal das línguas mudarem 

e suas normas também, entre elas, a que serve de modelo à norma-padrão” (p.14).  As normas 

normais ou sociais segundo essa autora seriam aquelas que “definem grupos sociais que constituem 

a rede social de uma determinada sociedade” (op. cit.) e distinguem-se, em geral, em normas “sem 

prestígio social ou estigmatizadas” e normas de “prestígio social”. Ao contrário da primeira, estas 

normas não concebem os desvios e relação a ela como erros, mas como usos inadequados. 
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Ainda discorrendo sobre a perspectiva da gramática tradicional normativa e os 

seus equívocos, o referido autor acrescenta que as críticas ao seu ensino podem ter 

fundamento nas seguintes questões: 

 

 As conceituações apresentadas não permitem as análises que se 

fazem a partir delas; 

 As definições e procedimentos misturam critérios sintáticos e 

semânticos sem explicitar o nível de análise em que se trabalha; 

 A generalização de certos casos específicos para todos aqueles 

que devem estar incluídos na definição; 

 A desconsideração das descobertas e elaborações da linguística 

contemporânea e; 

 A falta de vínculo preciso entre o estudo da metalinguagem e uma 

prática efetiva de análise linguística, que limita o trabalho aos 

exercícios que têm como proposição exercícios mecânicos de 

repetição e identificação de fragmentos linguísticos com posterior 

classificação. (op.cit) 

 

Por fim, Perini (1997), diz acreditar que o insucesso do ensino de língua 

materna pode ser justificado pela metodologia utilizada para o seu ensino, uma vez 

que a prescrição constitui-se como inadequada quanto ao seu uso tanto na 

modalidade oral, como na escrita.  

Desse modo, ano após ano, a escola tem se preocupado em ensinar aos 

alunos a forma “correta” de falar e escrever, através de regras e exemplos tidos 

como bons para serem imitados na expressão do pensamento. Assim, o ensino da 

gramática na sala de aula tem sido norteado por uma concepção de língua enquanto 

sistema, cuja estrutura é tomada como inflexível e invariável. A gramática 

normativa/prescritiva constitui-se, portanto, como seu objeto de ensino; busca-se na 

normatividade exatamente um modelo de língua padrão, que possa ser entendida 

como “certa”, “adequada”, “desejada” e utilizada por todos os usuários, 

independente do que contexto em que ela seja empregada e/ou quem sejam seus 
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falantes. Há uma preocupação em fazer cumprir um programa pré/estabelecido, mas 

que não leva em conta as dificuldades dos sujeitos envolvidos no processo nem o 

uso efetivo da língua em situações de interação verbal (TRAVAGLIA, 1997). 

Nesse caso, não se considera a questão da variedade linguística e a língua é 

tida apenas como um instrumento de comunicação, configurando-se como um 

conjunto de signos que se combinam para transmitir informações de um emissor a 

um receptor (op. cit.). 

Geraldi (2006a) em consonância com o referido autor acrescenta que a 

concepção de gramática que tem norteado o trabalho do professor (e, por 

conseguinte, ensinada em nossas escolas) é a da gramática normativa/prescritiva. 

Neves (2002), por sua vez, corroborando com os autores supracitados pontua que a 

imposição do ensino do padrão idealizado como o “correto” é, ainda, o objetivo 

perseguido em nossas instituições.  

Esses dados podem ser constatados na pesquisa realizada por Anjos & 

Souza (2007) que teve como pretensão investigar se e como o trabalho com a 

análise linguística nas séries iniciais do ensino fundamental contribuía para a 

formação de leitores/escritores proficientes.  

Aquelas pesquisadoras observaram as aulas ministradas por uma professora 

que lecionava numa turma de 4ª série do ensino fundamental de uma escola privada 

da cidade do Recife, realizaram entrevistas com a docente e com seus alunos e 

analisaram os livros didáticos utilizados por ela ao trabalhar com esse eixo didático, 

na sala de aula. Os resultados apreendidos revelaram que a gramática normativa 

constituía-se como o objeto de ensino privilegiado das aulas de português 

ministradas pela mestra e que seu ensino ocorria de forma dissociada das práticas 

de leitura e produção de textos. 

Durante a entrevista, a docente disse acreditar que o ensino da gramática 

constituía-se como “um trampolim no desenvolvimento da Língua Portuguesa” 

desencadeando um melhor desempenho dos alunos em relação aos exercícios 

propostos, e, principalmente, um melhor rendimento nas atividades de leitura e de 

produção escrita. Embora tivesse feito tais declarações, vale salientar que em outro 

momento da entrevista a professora também declarou acreditar que o ensino da 
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gramática deveria acontecer de forma articulada ao trabalho com os outros eixos 

didáticos da língua. 

Não queremos aqui afirmar que o ensino da gramática normativa na escola 

não deve acontecer, uma vez que concordamos com o pressuposto de que é função 

da escola ensinar a norma padrão e criar condições para que ela seja aprendida, a 

fim de oportunizar ao indivíduo a sua participação nos mais diversos eventos de 

letramento de forma autônoma e eficaz, porém acreditamos que essa concepção de 

gramática não deve ser entendida como única. Desse modo, concordamos com 

Bagno (2008) quando afirma que 

 

[...] constitui um atentado aos direitos do cidadão continuar a prescrever, 

como únicas corretas, regras gramaticais que entram em flagrante conflito 

com a intuição linguística do falante e que não correspondem ao estado 

atual da língua, nem sequer em seus usos escritos mais formais. (p.15) 

 

Ainda sobre essa questão, Britto (1997) esclarece que a crítica que se faz ao 

ensino da gramática na escola não reside na adoção de uma ou outra taxonomia, 

“mas ao seu esvaziamento e à valorização de pura identificação e rotulação de 

fragmentos da frase” (p.121).  

Nesse sentido, o ensino é baseado numa metodologia transmissiva, em que o 

professor expõe os conceitos e regras gramaticais, bastando ao aluno memorizá-las 

e delas fazer uso em ocasiões em que a mesma for solicitada, geralmente, em 

exercícios cujas respostas são aquelas já esperadas, cristalizadas nas gramáticas 

escolares e decoradas por eles para responderem questões das provas, como 

requisito para a obtenção de notas e ingresso no nível de ensino seguinte. Ainda 

nessa metodologia, a qual se baseia na exposição dedutiva (parte-se do geral para o 

particular) como aponta Mendonça (2006a), ensinam-se as regras, que depois são 

explicitadas através de exemplos, acompanhadas sempre de treinamento.  

Vale salientar que nessa perspectiva de ensino é marcante a fragmentação 

entre os eixos de ensino, e não se estabelece, necessariamente, nenhuma ligação 

entre o ensino da gramática e o ensino de leitura e produção de textos. 

Tecendo sua crítica à forma como acontece o ensino tradicional da gramática 

na escola, Geraldi (1996) explicita que as atividades propostas pelos docentes não 
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oportunizam o aprendiz analisar, comparar, testar suas hipóteses acerca dos fatos 

linguísticos, já que o que se pretende nas aulas é a aplicação de análises já prontas, 

presentes nos compêndios gramaticais. Nessa perspectiva, as respostas 

apresentadas pelos discentes às atividades que realizam “nada lhe dizem e os 

estudos gramaticais passam a ser “o que se tem para estudar”, sem saber bem para 

que apreendê-los” (p. 130).  

Ainda discutindo sobre as atividades propostas nesse modelo de ensino, 

Mendonça, (2006a) acrescenta que os conteúdos gramaticais são abordados de 

forma isolada e numa sequência mais ou menos fixa. Dentro desse panorama, as 

unidades de análise privilegiadas são a palavra, a frase e o período havendo, assim, 

uma preferência quase que total por exercícios cujos comandos requerem dos 

alunos a identificação e classificação dessas unidades; os conceitos explorados nem 

sempre têm relação, não é considerado o funcionamento dos mesmos em contextos 

de interação verbal.  

Essa mesma autora também comenta que nessa perspectiva, por ser a 

análise de cunho mais estrutural, há a ausência de relação com as especificidades 

dos gêneros, visto que, sendo normativo o ensino, o funcionamento dos mesmos em 

situações de interação verbal é desconsiderado. 

 Discutindo sobre as razões pelas quais o português tem sido ou não 

aprendido, ou ainda a razão pela qual o dialeto padrão não é usado, Possenti 

(2006b) explicita que isso tem a ver, em grande parte, com os valores sociais 

dominantes e com algumas estratégias escolares discutíveis; afirma o autor que é 

inegável que a norma culta padrão tem muitos valores e não ensiná-la na escola 

seria o mesmo que tirar o português da sala de aula.  

Nesse sentido, é falsa a ideologia de que ensinar a norma padrão é optar por 

um modelo de língua que atende apenas às classes econômicas mais avantajadas, 

e que deixa aquém os menos favorecidos; é errônea, ainda, a ideia de que é 

desnecessário aprendê-la. O não-padrão os alunos já sabem, cabe, portanto, à 

escola ensinar uma variedade linguística com a qual os alunos não estejam 

acostumados, mas que circula na sociedade e que é condição básica para que 

tenham participação plena na mesma, como já pontuamos.  
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Concordamos com Bagno (2008) quando afirma que “ninguém jamais disse 

que é preciso deixar os alunos provenientes das camadas menos favorecidas da 

população encerrados em sua própria variedade linguística, sem permitir que 

tenham acesso a outros modos de falar e escrever” (p.17). A questão não se 

restringe a opção em ensinar ou não a gramática na sala de aula, mas versa sobre 

os objetivos que se pretende ao abordá-la.  

Os dados levantados por Neves (1990) em pesquisa realizada com 170 

professores que lecionavam em turmas de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e no 

ensino médio, no estado de São Paulo, mostraram que ao responderem sobre os 

objetivos que possuíam ao abordar a gramática em suas aulas, quase 50% dos 

entrevistados afirmaram que a ensinava visando o bom desempenho dos alunos em 

relação a uma melhor expressão, comunicação e compreensão do português, tendo 

destaque o desempenho ativo. Os demais professores ouvidos, entre outros fatores, 

justificaram o ensino da gramática na sala de aula devido à preocupação que 

possuíam em relação à normatividade e pontuaram que a exploravam como forma 

de garantir que os educandos apreendessem a “forma correta” de falar e escrever e, 

assim, obtivessem sucesso em suas vidas social, acadêmica e profissional, esse 

último objetivo, materializado em aprovações em concurso e vestibulares.  

Discorrendo sobre essa questão, Antunes (2007) chama a atenção para o fato 

de que a escola não pode/deve ter como seu objetivo maior a preparação para que 

seus aprendizes consigam ser aprovados em concursos e vestibulares, pelo 

contrário! A escola, segundo ela pontua, tem pretensões formativas e informativas 

muito mais abrangentes que uma prova pontual ou qualquer outra série de 

determinações técnicas são capazes de esgotar. 

E acrescenta:  

 

Ser aprovado em vestibular ou em qualquer outro concurso deve ser uma 
consequência natural de quem aprendeu a lidar com a língua escrita formal, 
de quem aprendeu a pensar, a estabelecer relações, a tirar conclusões, a 
elaborar sínteses, a expressar-se com fluência e desenvoltura, com clareza 
e precisão. Isso não impede que a escola analise alguns exemplares de 
questões de vestibulares, analise a qualidade das provas que são feitas, se 
pronuncie sobre isso, a fim de que, também nesse setor de concursos, a 
língua seja salva das abordagens irrelevantes e desprovidas de sentido 
social. (p.147-148) 
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Como podemos verificar, os resultados dessa pesquisa, assim como os 

aqueles apreendidos na pesquisa realizada por Anjos & Souza (2007), já citada, 

apontaram que o ensino da gramática normativa ainda configura-se como pilares do 

trabalho com a língua materna na sala de aula.  

Outra parte dos docentes entrevistados por Neves (1990) na pesquisa 

referendada alegou que ensinava a gramática com a finalidade de levar os 

aprendizes a possuírem um conhecimento mais sistemático da língua e de sua 

estrutura e, apenas uma diminuta parcela dos entrevistados (1%) declarou que a 

abordavam para cumprir um programa pré-estabelecido, embora esse fato não 

tenha sido validado na subsequência da pesquisa; segundo a pesquisadora, os 

dados apreendidos revelaram ser muito mais geral o objetivo do ensino da gramática 

na escola a fim de cumprir um programa pré-estabelecido, configurando-se, assim, 

como um meio necessário à sua legitimação. 

É interessante observar, ainda, que os professores entrevistados por Neves, 

em outros momentos de seus discursos, afirmaram que o ensino da gramática não 

apresentava nenhuma utilidade prática.  

Diante dessa dicotomia, poderíamos nos perguntar sobre os motivos que 

levam os docentes a continuarem insistindo numa prática de ensino em que eles 

mesmos dizem não acreditar e que tem servido apenas para que os alunos 

aprendam mecanicamente a descrever as regras gramaticais, obtenham êxito nas 

provas e passem de ano.  

Travaglia (1997), tentando compreender essa dinâmica utilizada pelos 

educadores, diz acreditar que a insistência nesse modelo de ensino deve-se, entre 

outras coisas, ao comodismo, ao desconhecimento de alternativas, à exigência do 

currículo, quer seja por parte dos pais, quer seja por parte da sociedade, em seus 

concursos. No entanto, como mostra Ledur (1996), o mero estudo de regras não 

levará o aluno a tornar-se um leitor e/ou escritor competente, nem lhe dará as 

condições necessárias para interpretar um texto, comunicar-se oralmente ou através 

da escrita em diferentes situações. Geraldi (2006a) corrobora com essa discussão 

enfatizando que 

 

... uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da 
língua em situações concretas de interação, entendendo e produzindo 
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enunciados, percebendo as diferenças entre uma forma de expressão e 
outra. Outra, é saber analisar uma língua dominando conceitos e 
metalinguagens a partir dos quais se fala sobre a língua, se apresentam 
suas características estruturais e de uso. (p.45-46) 
 
 

Assim, a ideia de que para ler e escrever o aluno deve, primeiramente, 

aprender as regras, descrever seu funcionamento, conceituar e classificar os 

elementos que a constituem, memorizar certos enunciados, repetindo-os 

mecanicamente, como afirmam Ignácio (1986) e Ledur (1996), vem sendo 

desmontada.  

Desse modo, embora o ensino tradicional da gramática se faça presente de 

forma bastante significativa nas salas de aula de nossas instituições, é fato que 

outras perspectivas metodológicas mesclam as práticas dos educadores. Nesse 

sentido, Neves (2003) chama a atenção para o fato de que há um conflito na prática 

de ensino da gramática tradicional na escola e pontua que ela “nem é normativa 

(para guiar a correção) nem vai ao texto (para, de fato, ensejar um melhor 

desempenho no uso linguístico)” (p. 114). 

 Esse fato foi constatado por Silva (2009) ao realizar um estudo que 

pretendeu investigar como os professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio 

estavam lidando com as contradições existentes entre o ensino tradicional da 

gramática escolar e a proposta atual indicada pelo discurso oficial e acadêmico para 

o eixo de ensino que trata da análise e reflexão sobre a língua.  

A pesquisadora observou as práticas de ensino de dois professores que 

ministravam suas aulas em escolas da rede municipal da cidade do Recife e 

verificou que diferentes perspectivas teórico-metodológicas coabitavam o espaço da 

sala de aula. Segundo ela, essa oscilação parecia ser resultado, entre outros 

fatores, da tentativa por parte dos educadores, de construir uma nova identidade 

profissional. Os resultados mostraram ainda que tais profissionais passavam por um 

momento de apropriação das novas propostas para o trabalho com a gramática 

buscando conciliar as novas perspectivas de ensino às formas já conhecidas de 

ensinar, realizando mudanças de forma gradativa na sua prática pedagógica. 

Diante desse quadro, na seção a seguir, dissertaremos sobre alguns 

encaminhamentos teórico-metodológicos atuais, voltados para o trabalho com a 
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língua materna na escola. Focaremos nossa discussão nas propostas direcionadas 

para o ensino da análise linguística, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

 

1.3. Entre o ensino da gramática e as práticas de análise linguística: propostas 

atuais para o trabalho com a Língua Portuguesa 

 

Primeiro qual o meu objetivo para o ensino de Língua Portuguesa? É 
estabelecer uma comunicação entre as pessoas de uma forma 
geral... para que os indivíduos possam se comunicar, interagir... 
então é a linguagem oral e escrita, para que o indivíduo seja capaz 
de estabelecer essa comunicação nas mais diversas situações da 
vida. (Ana, professora de Olinda) 
 

A partir de meados dos anos 1980, além das contribuições advindas dos 

estudos da Linguística e da Linguística Aplicada já citadas neste capítulo, os estudos 

construtivistas também começaram a ser disseminados no Brasil e o ensino pautado 

na memorização e fixação dos conteúdos da gramática normativa, bem como a 

reprodução de atividades de escrita propostas pela escola até então, passaram a ser 

motivo de questionamentos entre estudiosos da língua e professores; no processo 

de ensino e aprendizagem, passou-se a considerar os conhecimentos prévios dos 

alunos e o papel do professor como mediador entre a reflexão acerca desses 

conhecimentos e aqueles que à escola cabia ensinar (MENDONÇA, 2006b). 

Ainda nesse contexto, entendeu-se que o ensino centrado na descrição e 

análise gramatical de palavras e frases era ineficaz para atender aquilo que seria o 

objetivo do ensino de Língua Portuguesa na escola, agora concebido a partir de uma 

perspectiva interacionista: a formação de leitores e escritores proficientes, críticos, 

ativos, atuantes. Após vários debates travados acerca do ensino da gramática, 

motivados, segundo Franchi (2006), pela insuficiência das noções e procedimentos 

da gramática tradicional, da inadequação dos métodos de ensino, do esquecimento 

da oralidade, da ausência de um melhor entendimento entre os processos de 

produção e compreensão de textos, entre outros, concluiu-se que a discussão não 

deveria pautar-se em “se ela deve ou não ser ensinada” (seria um equívoco 

acreditar que ela deve ser retirada das aulas de português, pois como bem disse 
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Possenti (1996) e Geraldi (2006b), não existe língua sem gramática), mas “para quê 

e como ensiná-la”. 

 Mendonça (2006a) discorrendo sobre esse assunto enfatiza que é preciso 

considerar as questões relacionadas ao “para quê ensinar a gramática”, pois suas 

respostas suscitam outras questões que se fazem necessárias refletir: o quê 

ensinar, como ensinar e o que avaliar. Assim como a autora supracitada, Possenti 

(2006b) também comenta que sob o entendimento de que a escola deve oportunizar 

ao indivíduo a apropriação de uma outra forma de expressar-se, reconsiderar o 

“que” vai ser ensinado representa parte da resposta do “para quê” ensinamos. 

Diante desse novo entendimento sobre o que deveria constituir-se como o 

objetivo do ensino de língua materna na escola, o “texto” passou a ser eleito como 

unidade didática na proposição de um ensino que buscava, agora, uma articulação 

entre os eixos da leitura, da produção textual e da análise linguística (GERALDI, 

2006b).  

Em relação à tomada do texto como unidade privilegiada, Morais (2000) 

observa que a ênfase no tratamento dispensado aos aspectos discursivos parece 

desconsiderar ou até mesmo dar margem ao preconceito criado em torno de 

situações didáticas que tomam a reflexão sobre os aspectos ortográficos, 

morfológicos, sintáticos, entre outros, porque estas remeteriam, supostamente, a 

uma concepção de língua enquanto sistema em si mesmo. 

Diante desse contexto, Mendonça (2006b) chama a atenção para o duplo 

perfil de professores encontrados atualmente, decorrente da instalação de um certo 

conflito de identidade:  

 

A assumida publicamente, como o professor que trabalha “tudo a partir do 
texto”, bem 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 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. (p. 221) 

 

Essa autora acrescenta, ainda, que tais posturas assumidas pelos docentes 

têm a ver, em grande parte, com as críticas que o ensino tradicional da gramática 
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vem sofrendo ao longo dos anos, chegando até mesmo a ser renegado nas escolas. 

Essa mesma autora nos lembra que o que entra em jogo quando se discute o ensino 

na escola, inclusive o ensino da gramática, é mais do que uma questão de ordem 

linguística, pois, ao fazer opções sobre uma corrente teórica e/ou uma metodologia 

de ensino, a identidade do profissional é posta em evidência e, por conseguinte, o 

valor atribuído ao seu trabalho, em xeque. 

Conforme constatou Morais (2000) em situações de formação continuada da 

qual teve oportunidade de participar, uma grande intraquilidade permeava o fazer 

pedagógico dos professores em relação ao “como” ensinar os antigos conteúdos da 

gramática e quais deles deveriam ser abordados no eixo que trata da análise e 

reflexão sobre a língua. Ele observou que a tomada de decisões por parte desses 

docentes incluía desde a ausência do ensino dos fenômenos gramaticais como a 

permanência das práticas tradicionais de ensino da gramática, ao passo que uma 

mescla dessas posturas também já começava a despontar em suas práticas.  

Desse modo, ao contrário do que tem sido tomado como entendimento por 

parte de muitos professores, a gramática não deve ser eliminada da sala de aula, 

mas trabalhada num paradigma diferente, cujo objetivo principal deve estar centrado 

na reflexão “sobre elementos e fenômenos linguísticos e sobre estratégias 

discursivas com o foco nos usos de linguagem” (MENDONÇA, 2006a; p. 206).  

De acordo com Travaglia (1997), 

 

trabalhando a gramática na perspectiva da interação comunicativa e do 
funcionamento textual-discursivo dos elementos da língua, o professor 
consegue fazer uma real integração entre os diferentes aspectos do 
ensino/aprendizagem de língua materna: ensino de gramática, leitura 
(compreensão de textos), redação (produção de textos orais ou escritos) e 
vocabulário, ao contrário da prática não textual em que eles são quase 
sempre estanques, sem qualquer inter-relação. (p.236) 
 

 
Morais (2000) convida-nos a olhar para um passado recente e verificar que 

nossas concepções sobre “língua”, “texto” e “gramática” foram mudadas assim como 

nossa maneira de conceber os processos de aprendizagem da leitura e da escrita. 

Desse modo, se faz necessário esclarecer que, embora a tradição normativa 

continue forte, pois como bem coloca Neves (2004; p. 58), “é difícil (não seria fácil?) 

vencer uma tradição de mais de vinte séculos, sobretudo, porque sob ela perpassam 
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valores sociais e ideológicos que perduram”. Parece que os ventos estão soprando e 

começam a mudar as direções... 

 

1.3.1.  A perspectiva da Análise Linguística: pressupostos teórico-

metodológicos 

  

“Em que momento você realmente vai ter que cobrar as 
questões da gramática? O que é que eu devo explorar? 
Que conteúdo? (...) Mas às vezes eu não sei o que é que 
a gente vai cobrar... Aí eu penso: Meu Deus será que 
isso daqui eu tô indo certo ou será que eu tinha que fazer 
outra coisa, ou de outro jeito?” (Elieci, professora de 
Recife) 

 

 

Nas últimas duas décadas, devido às críticas relacionadas ao modelo de 

ensino da gramática, entre elas os resultados insatisfatórios evidenciados pelo 

ENEM3 e SAEB4 sobre a aquisição das habilidades de leitura e escrita pelos 

estudantes, e constatações de inconsistências teóricas acerca de definições dos 

conteúdos da gramática normativa, já discutidas neste trabalho, tem se firmado um 

movimento de revisão dessa prática dando lugar a uma proposta de ensino baseada 

na análise e reflexão da língua (MENDONÇA, 2006a). 

Diante da necessidade de se mostrar o que era feito antigamente e o que se 

propunha que se fizesse, a partir de então, em relação ao ensino da gramática e, 

para firmar um novo espaço relativo a uma nova prática pedagógica, Geraldi, em 

artigo publicado no ano de 1984, cunhou um novo termo denominado “análise 

linguística”5. Em conformidade com o referido autor essa expressão pretende  

 

referir precisamente este conjunto de atividades que tomam uma das 
características da linguagem como seu objeto de estudo: o fato de poder 
remeter a si própria, ou seja, com a linguagem não só falamos sobre o 
mundo ou sobre nossa relação com as coisas, mas também falamos sobre 
como falamos. (2006b; p.189-190) 

 

 

                                                           
3
 ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. 

4
 SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica 

5
 Também chamada de análise e reflexão sobre a língua, conhecimentos linguísticos, fatos ou 

fenômenos linguísticos, dentre outras denominações semelhantes. 
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Em consonância com o autor supracitado, Mendonça (2006a) acrescenta que 

esse termo “surgiu para denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o 

sistema linguístico e sobre os usos da língua” (p. 205). Essa autora ainda ressalta 

que: 

 

Não se trata de um ensino “renovado” de gramática, ou do que se tem 
denominado recentemente de “gramática contextualizada”, mas de uma 
outra maneira de tratar os fenômenos linguísticos na escola. Essa outra 
perspectiva implica modificar certos modelos e concepções, operando 
mudanças profundas nos princípios gerais que norteiam o ensino da língua. 
(MENDONÇA, 2006b; pp. 96-97) 

 

Nesse sentido, ao contrário da gramática tradicional escolar, a concepção de 

língua que norteia o ensino da análise linguística está voltada para a linguagem 

enquanto um processo de interação. Mendonça (2006a) coloca que, nessa 

concepção, a língua é vista como uma ação interlocutiva situada, que a todo o 

momento e em qualquer circunstância, pode sofrer intervenções de seus falantes, ou 

seja, trata-se de uma concepção de língua de base sociointeracionista. 

No entanto, no ensino da análise linguística, não se pode afirmar que o 

trabalho com a gramática normativa está descartado, mas esta não se constitui 

como seu objeto privilegiado de ensino, nele – ensino de análise linguística –  

encontram-se englobados tanto os aspectos gramaticais como os discursivos e 

textuais, sob o olhar de um outro paradigma, já que os objetivos a serem alcançados 

são outros. 

Morais (2002) nos explica que, ao se tomar o texto como unidade de ensino 

das aulas de língua materna, passou-se a considerar tanto os conhecimentos 

referentes à notação escrita e à norma padrão como aqueles relacionados aos 

aspectos da textualidade – elementos da coerência e coesão textuais. Desse modo, 

baseada numa perspectiva sociointeracionista da língua, esse eixo de ensino tem 

como seu principal objeto de estudo a análise e a reflexão sobre os fenômenos 

linguísticos.  

 

A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da 
gramática quanto questões amplas a propósito do texto, entre as quais vale 
a pena citar: coesão e coerência internas do texto; adequação do texto aos 
objetivos pretendidos; análise dos recursos expressivos utilizados 
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(metáforas,metonímias, paráfrases, citações, discursos direto e indireto, 
etc.); organização e inclusão de informações, etc. (GERALDI, 2006b; p. 74) 

 

Em relação à metodologia pretendida para o trabalho com a análise 

linguística, por sua vez, está voltada para uma prática reflexiva baseada na indução, 

ou seja, na “observação dos casos particulares para a construção das 

regularidades/regras” (op. cit.; p.207). Nessa perspectiva, propõe-se que os alunos 

possam testar suas hipóteses sobre os fenômenos observados, formulando 

perguntas e suscitando questionamentos. Ainda tomando essa metodologia como 

exemplo, é importante salientar que os eixos didáticos encontram-se articulados e o 

eixo didático supracitado aparece como ferramenta para o trabalho com a leitura e a 

produção de textos. 

Morais (2002), por sua vez, nos alerta que, em decorrência da priorização do 

texto como unidade de ensino privilegiada, pode acontecer de algumas situações 

didáticas que propõem a análise e reflexão de certos aspectos da língua 

(ortográficos, morfológicos e sintáticos) sofrerem preconceitos por entender que as 

mesmas estão relacionadas ao modo “tradicional” de ensinar os antigos conteúdos 

da gramática. 

Partindo do pressuposto de que a língua é um organismo vivo, fruto de um 

contexto histórico-social, constitutiva dos sujeitos que a constroem e reconstroem 

em cada ato de enunciação, é preciso, pois, considerar que o indivíduo, ao produzir 

e analisar tais atos pode se valer de tipos distintos de ações da linguagem, as quais 

podem ser classificadas, quanto aos seus fins, em: “atividades linguísticas”, 

“atividades epilinguísticas” e “atividades metalinguísticas” (FRANCHI, 2006; 

GERALDI, 1997; TRAVAGLIA, 1997). Discorreremos sobre cada uma delas a seguir: 

 

 Atividades linguísticas – ações que se fazem com a linguagem – são 

aquelas praticadas no processo de interação e que permitem a progressão do 

assunto em pauta. O que demanda um certo tipo de reflexão quase que “automática” 

do locutor  que agencia os recursos expressivos e da compreensão por parte do 

interlocutor (GERALDI, 1997). Britto (1997), discorrendo sobre as ações que se 

fazem com a linguagem, comenta que as mesmas têm  
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... como pressuposto a constatação de que ao falarem, os homens realizam 
mais que simplesmente enunciar alguma coisa. Na interlocução, 
estabelece-se um compromisso entre os interlocutores, através do qual 
estes constroem sistemas de referências com os quais os homens, em sua 
condição histórica, vêem e entendem (ou não entendem) o mundo em que 
vivem. (p. 156) 

 

  Nesse sentido, uma vez que os sujeitos são seres mutáveis e passíveis a 

mudanças constantes, o processo de interlocução os modifica a partir das 

transformações ocorridas no conjunto de informações que dispõe cada um dos 

falantes, em relação àquilo que são seus objetivos e formas de ver e interpretar o 

mundo. 

Para Franchi (2006), a atividade linguística configura-se como o “exercício 

pleno, circunstanciado, intencionado e com intenções significativas da própria 

linguagem” (p.95). Esse autor acrescenta que essa função da atividade linguística só 

pode se dar no ambiente escolar quando 

 

... esta se tornar um espaço de rica interação social que , mais do que mera 
simulação de ambientes de comunicação, pressuponha o diálogo, a 
conversa, a permuta, a contradição, o apoio recíproco, a constituição como 
interlocutores reais do professor e seus alunos e dos alunos entre si. Em 
outros termos, há de se criarem as condições para o exercício do “saber 
linguístico” das crianças, dessa “gramática” que interiorizaram no 
intecâmbio verbal com os adultos e seus colegas. (p. 95)  

 

Cabe ressaltar que o trabalho com a linguagem na escola não se esgota no 

processo de interlocução tal como indicado na citação supra-apresentada. O referido 

autor acrescenta que a prática do professor deve ir em busca da criação de 

situações onde o trabalho com a linguagem tenha fins mais específicos, a fim de dar 

conta de propósitos também mais específicos, ou seja, que permita a criação de 

condições para o desenvolvimento dos recursos expressivos os mais variados 

sugeridos pela escrita. 

 

 Atividades epilinguísticas – as ações que se fazem sobre a linguagem – 

referem-se à propriedade que a linguagem tem de poder falar sobre ela mesma; 

nesse nível, as atividades de reflexão estão voltadas para o uso no próprio interior 

da atividade linguística em que é realizada; trata-se, pois, da capacidade de refletir, 

pensar e analisar os fatos e fenômenos da linguagem, (PCN/LP, 1997), realizadas, 



 61 

também, durante o processo de interação. Franchi (2006) define esse tipo de 

atividade como sendo a 

 

... prática que opera sobre a própria linguagem, compara as expressões, 
transforma-as, experimenta novos modos de construção canônicos ou não, 
brinca com a linguagem, investe as formas linguísticas de novas 
significações. (p. 97) 

 

 Geraldi (1997) também explica que as atividades de natureza epilinguística, 

ao contrário das atividades linguísticas, interrompem o tema que está sendo tratado 

pelos interlocutores e toma as próprias expressões usadas como objeto de reflexão 

sobre os recursos linguísticos empregados. Esse estudioso defende que as 

atividades epilinguísticas são praticadas pela criança muito antes dela iniciar sua 

educação formal, pois que uma criança de dois anos de idade já consegue fazer 

autocorreções, antecipações, reelaborações de seus discursos para se fazer 

entender e para compreender o que lhe dizem (logicamente num nível diferente de 

outras crianças com mais idade), de forma consciente ou não.  

Nesse contexto, as atividades didáticas nas primeiras séries do ensino 

fundamental deveriam estar focadas nos aspectos epilinguísticos, onde a criança, a 

partir da reflexão sobre a língua em situações de leitura, compreensão e produção 

de textos, pudesse aprimorar sua produção linguística. Só então, à medida que se 

fizer necessário, é que as atividades de metalinguagem deveriam ser introduzidas 

(FRANCHI, 2006).  

Neves (2002), dialogando com o referido autor, acrescenta que:  

 

Não é necessário maior conhecimento de questões de desenvolvimento 
psicológico e de capacidades intelectivas para admitir que não serão os 
primeiros graus de ensino os adequados para o ensino do tipo de gramática 
que tenha por objetivo a explicitação da organização estrutural da língua e 
de uma língua em particular qualquer. Isso exige um certo grau de 
amadurecimento intelectual, correlacional a determinada faixa de idade. (p. 
81) 

 

Sobre essa questão, Britto (1997) também argumenta enfatizando que: 

 

A questão que se coloca, no entanto, não é se a criança constrói um saber 
gramatical sobre a língua, mas sim em que medida é eficiente e necessário 
introduzir uma metalinguagem e sua teoria, para que a criança desenvolva 
seu conhecimento linguístico. (p.142) 
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O ideal, para Geraldi (2006b), seria que alunos e professores fossem em 

busca de textos que ampliassem “o que se tem a dizer” e as “estratégias do dizer”. 

Nessa mesma perspectiva, Ledur (1996) ressalta que é mergulhada no texto que a 

criança conhecerá a gramática, e é com criatividade que o professor fará com que 

ela encontre na leitura e na prática do texto escrito o prazer de aprender e dominar o 

idioma, pois como bem coloca Geraldi (1996), a própria compreensão da língua é 

quem exige uma metalinguagem, o que não significa dizer que o ensino dos 

fenômenos linguísticos na sala de aula não deva acontecer de forma sistemática e 

planejada, pelo contrário!  

 Não queremos aqui dizer que as gramáticas (tradicionais ou não) não devem 

estar na sala de aula, no entanto corroboramos com Geraldi (2006b) sobre o fato de 

que o professor deve procurar outras fontes, uma vez que as gramáticas não são 

capazes de dar conta das muitas reflexões que se pode fazer sobre a língua. 

Franchi (2006) nos chama a atenção, ainda, para o fato de que nesse tipo de 

atividade – epilinguística –, “não se pode ainda falar em “gramática” no sentido de 

um sistema de noções descritivas, nem de uma metalinguagem representativa como 

uma nomenclatura gramatical” (p. 97). Nesse sentido, cabe ressaltar que as 

atividades de natureza epilinguística devem preceder às de natureza metalinguística, 

exatamente porque essas últimas só terão significado, relevância, se o aluno tiver 

tido a oportunidade de, primeiramente, refletir sobre a língua e de usar os recursos 

expressivos nas atividades linguísticas em que ele encontra-se engajado.  

 

Se o objetivo principal do trabalho de análise e reflexão sobre a língua é 
imprimir maior qualidade ao uso da linguagem, as situações didáticas 
devem, principalmente nos primeiros ciclos, centrar-se na atividade 
epilinguística, na reflexão sobre a língua em situações de produção e 
interpretação como caminho para tomar consciência e aprimorar o controle 
sobre a própria produção linguística. E, a partir daí, introduzir 
progressivamente os elementos para uma análise de natureza 
metalinguística. (PCN/LP, 1997; p. 39) 

 

Como apontado no documento supracitado, propor atividades de 

metalinguagem anterior às de epilinguagem é cair no equívoco de achar que para 

saber português é preciso, primeiramente, saber as regras de funcionamento da 
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língua, desconsiderando que o ponto de partida para o trabalho com a língua deve 

ser a exploração ativa e a observação de regularidades, modos de funcionamento e 

dos recursos em geral da mesma.  

 

 Atividades metalinguísticas – as ações da linguagem – referem-se à 

propriedade que a linguagem tem de poder falar sobre ela mesma; nesse caso, a 

análise está voltada para a descrição por meio da categorização e sistematização 

dos elementos linguísticos (PCN/LP, 1997), ou seja, a língua é tomada como o 

próprio objeto de análise. Britto (1997) explica que, embora as ações que se faz com 

a linguagem nessa perspectiva caracterizem-se por voltar-se sobre si mesma e 

tomem como objeto os próprios recursos expressivos nela presentes, não significa 

dizer que elas não visem o interlocutor. Pelo contrário! 

 

Elas transitam entre a forma linguística estabelecida pelo trabalho dos 
falantes no processo histórico em que se inserem e a forma inusitada que 
se constitui no ato linguístico, seja através de reinvenções fonéticas, 
morfológicas, sintáticas, seja através de deslocamentos no sistema de 
referências. (p. 157) 

 

 Geraldi (1997) esclarece que tais atividades levam à construção de noções 

com as quais é possível categorizar os recursos utilizados na produção de textos, 

bem como saber a partir de quais elementos gramaticais se dá “a costura” entre as 

partes do mesmo, ou seja, estão voltadas para as ações de uso e para as ações 

sobre a língua. Ele acrescenta ainda que essas atividades 

 

produzem uma linguagem (a metalinguagem) mais ou menos coerente que 
permite falar sobre a linguagem, seu funcionamento, as configurações 
textuais e, no interior destas, o léxico, as estruturas morfossintáticas e 
entonacionais. (p.191) 

 
 

Nesse sentido, as atividades metalinguísticas teriam como objetivo auxiliar o 

aluno quanto à percepção das regularidades de aspectos da língua (no que se refere 

tanto ao sistema de escrita quanto aos aspectos ortográficos e gramaticais), além da 

sistematização e classificação de suas características específicas.  

Ignácio (1986) discorrendo sobre esse assunto defende que só a partir de 

certo momento da vida escolar é que os alunos deverão iniciar o processo de 

análise e reflexão sobre o sistema linguístico. Esse processo, portanto, deve 
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acontecer na medida em que esses conhecimentos se fizerem úteis para o 

desempenho linguístico dos aprendizes e, ainda, quando estes forem necessários 

para responder às cobranças que lhes forem feitas sempre que for avaliado em 

questões de linguagem (op.cit.).  

Cabe aqui ressaltar que o trabalho com análise linguística enquanto atividade 

metalinguística não diz respeito a um tipo de gramática intitulada de “gramática 

contextualizada”, como tem aparecido nos discursos de vários docentes e 

empregada em alguns livros didáticos, e que nada mais é do que o “tradicional” 

ensino dos conteúdos da gramática, isto é, a antiga prática de análise 

morfossintática de palavras, expressões ou períodos retirados de um texto. Nessa 

perspectiva, o trabalho com a texto/leitura serve de pretexto para o trabalho da 

análise da gramática tradicional, porém com outra roupagem. 

Sobre esse fato, Mendonça (2006a), salienta que: 

 

Na verdade, a afirmação de que se trabalha com a gramática 
contextualizada oculta, muitas vezes, o fato de que essa contextualização 
se refere normalmente à retirada de frases e períodos de um texto, sem 
qualquer referência a um funcionamento do fenômeno gramatical em estudo 
na produção de sentidos dos discursos. Em outras palavras, o texto é 
pretexto para ensinar gramática, tal qual já se vinha fazendo. (p. 222) 
 
 

A autora mencionada, ainda dissertando sobre esse assunto, pontua que, ao 

contrário do que acorria há cerca de 20 anos atrás, os professores buscam 

atualmente, e cada vez mais, desvincular à sua imagem daquela de um professor 

“gramatiqueiro”, preocupado com um ensino memorístico de taxonomias e regras 

dos conteúdos gramaticais e, para tal, muitas vezes têm se ancorado na afirmativa 

de que trabalha “tudo” a partir do texto.  

 Esse fato pode ser constatado na pesquisa realizada por Morais (2000), já 

citada neste capítulo. Esse estudioso observou que os educadores, ao discorrer 

sobre seus objetivos referentes ao trabalho com a análise linguística na sala de aula, 

buscavam uma sintonia com os discursos oficiais vigentes, enfatizando a 

necessidade de propor um ensino com a gramática de forma funcional/reflexiva, ou 

seja, de trabalhar a gramática de forma contextualizada. Ele também verificou que 

havia uma nítida preocupação por parte desses profissionais em não transmitir 

definições prontas da GNT (Gramática Normativa Tradicional), e para tal, buscavam, 
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no trabalho a partir do texto, superar essa tradição, embora seus esforços 

limitassem à retirada de conteúdos da gramática normativa dos textos, para 

continuar trabalhando as taxonomias tradicionais. 

Em contrapartida a essa proposta, o trabalho com a metalinguagem teria 

como objeto de análise e reflexão tanto os textos produzidos pelos alunos, como 

aqueles escritos por autores consagrados. O trabalho didático com a análise 

linguística, ao contrário do que propõe o trabalho com a gramática tradicional 

normativa que parte da definição para chegar à análise, mudaria essencialmente.  

Assim como Geraldi (1996), os PCN/LP explicitam que as atividades com 

esse eixo tomam determinadas características da linguagem como objeto de 

reflexão e tem no texto a unidade básica para o seu ensino. 

 

Trata-se de situações em que se busca a adequação da fala ou da escrita 
própria e alheia, a avaliação sobre a eficácia ou adequação de certas 
expressões no uso oral ou escrito, os comentários sobre formas de falar ou 
escrever, a análise da pertinência de certas substituições de enunciados, a 
imitação da linguagem utilizada por outras pessoas, o uso de citações, a 
identificação de marcas da oralidade na escrita e vice-versa, a comparação 
entre diferentes sentidos atribuídos a um mesmo texto, a intencionalidade 
implícita em textos lidos ou ouvidos, etc. (1997; p.80) 

 

Desse modo, pretende-se que o ensino do português se realize, como aponta 

Batista (1991), através de práticas de leitura e de produção de textos em situações o 

mais possivelmente reais e concretas de interlocução e através da prática de análise 

desses textos lidos e produzidos, ampliando os conhecimentos que o aluno já 

possui, conhecimentos esses vinculados às suas práticas linguísticas, culturais e 

sociais vivenciadas dentro e fora da sala de aula. Já na prática da análise linguística 

dar-se-a preferência às atividades cujas questões são abertas e exigem do aluno 

comparar e refletir sobre adequação e efeitos de sentidos empregados na 

construção dos textos. Nesse modelo, o trabalho com os gêneros é paralelo, “na 

medida em que contempla justamente a intersecção das condições de produção de 

textos e as escolhas linguísticas” (MENDONÇA, 2006a; p.207). 

Nesse modelo, ao contrário da perspectiva da gramática, há uma fusão no 

trabalho com os gêneros justamente por esses contemplarem a intersecção entre as 

condições de produção textual e as linguísticas. Os Parâmetros Curriculares 
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Nacionais enfatizam a importância do trabalho com os gêneros na prática 

pedagógica e afirmam: 

 

Os gêneros são determinados historicamente. As intenções comunicativas, 
como parte das condições de produção dos discursos, geram usos sociais 
que determinam o que darão forma aos textos. É por isso que, quando um 
texto começa com “era uma vez”, ninguém duvida que está diante de um 
conto, porque todos conhecem tal gênero. Diante da expressão “senhoras e 
senhores”, a expectativa é ouvir um pronunciamento público ou uma 
apresentação de espetáculo, pois sabe-se que nesses gêneros o texto, 
inequivocamente tem essa fórmula inicial. Do mesmo modo, pode-se 
reconhecer outros gêneros como cartas, reportagens, anúncios, poemas, 
etc. (1997; p.27) 

 

Franchi ainda acrescenta que é um equívoco acreditar que a gramática não 

tem nada a ver com a leitura, com a produção e compreensão textual, pois que nas 

frases mais simples que pronunciamos, ela se faz presente; o que está em jogo, e é 

exatamente isso que faz toda a diferença, é a forma de concebê-la. Para esse autor, 

ela precisa ser entendida como “o conjunto das regras e princípios de construção e 

transformação das expressões de uma língua natural que as correlacionam com o 

seu sentido e possibilitam a interpretação” (2006; p. 99). 

Dentro dessa perspectiva de ensino de língua, procuraremos apresentar nas 

seções seguintes, algumas possibilidades de trabalho que buscam a articulação 

entre a análise linguística e os demais eixos didáticos.  

 

1.3.2. A relação entre a análise linguística, a leitura e a produção de textos: 

tecendo a rede 

 

Eu acho que assim, dividindo um dia pra leitura, outro pra gramática, 
outro pra ortografia e outro pra produção de textos, os alunos 
aprendem melhor. Agora eu faço tudo a partir de um texto que eu 
tenha trabalhado na leitura. Nem sempre dá pra trabalhar com os 
eixos de forma articulada. (Ana, professora de Olinda) 

 

Defende-se no ensino do português, atualmente, a análise linguística como 

sendo uma prática fundamental para que os alunos aprendam a língua refletindo 

sobre seus usos, ao lado dos eixos didáticos da leitura/escuta e da produção de 

textos orais e escritos. Considera-se que esses eixos didáticos estão em constante 
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relação e que, portanto, nenhum deles se constitui numa atividade à parte, isso não 

quer dizer que não tenham sua especificidade, na verdade eles se “entrelaçam”. 

Nessa perspectiva, trataremos de discutir o ensino dessa unidade atrelada ao 

aos demais eixos didáticos que compõem a língua materna, já que entendemos que 

esta se encontra a eles subordinada. Iniciaremos dissertando sobre a relação entre 

a análise linguística e a leitura. 

 

1.3.2.1 A análise linguística e a sua relação com a leitura –  construção de 

sentidos  

 

Assim como apontado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, a leitura é 

um processo no qual o leitor realiza um trabalho de construção do significado do 

texto. Ler não é apenas o ato de decodificar letras, palavras e frases ou relacionar 

sons, pelo contrário, esta atividade tem sentido e objetivo bem mais amplo que é o 

de formar leitores ativos, capazes de construir, através da leitura, o significado do 

texto, partindo dos objetivos que tem ao fazer essa leitura, do seu conhecimento 

sobre o autor e de tudo que se refere à língua (KLEIMAN, 1999; ORLANDI, 2001; 

TERZI, 2006).  

Nesse sentido, a leitura é vista como um processo de interação entre o leitor e 

o autor, mediado pelo texto; nesse processo tenta-se satisfazer os objetivos que 

guiam a leitura (SOLÉ, 1998). Segundo Orlandi (2001) o ato de ler deve ser 

entendido como um processo de interação entre o leitor real e o leitor virtual, como 

um objeto de construção de conhecimentos, de significados. Para essa autora, 

 

A leitura é um momento crítico da constituição do texto, o momento 

privilegiado do processo de interação verbal, uma vez que é nele que se 

desencadeia o processo de significação (op. cit.; p.38).  

 

Solé (1998) define a leitura como um processo mediante o qual se 

compreende a língua escrita e, nesta compreensão, intervém tanto o texto (sua 

forma e conteúdo) quanto o leitor (suas expectativas e conhecimentos prévios). Ao 

realizarmos uma leitura, precisamos manejar simultaneamente e com destreza as 

habilidades de decodificação e apontar ao texto nossos objetivos, ideias, 
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experiências prévias e mesmo, motivação; a leitura é um processo de (re) 

construção dos próprios sentidos do texto (COUTINHO, 2004).  

Partindo desse pressuposto, é imprescindível dizer que o trabalho com a 

leitura constitui-se como elemento fundamental para o trabalho de análise 

linguística. 

Desse modo, faz-se necessário pensar a leitura não como códigos a serem 

decifrados, mas como um objeto de conhecimento a ser construído, que requer do 

indivíduo o engajamento e a mobilização de vários conhecimentos, como colocam 

Kleiman (1999), Orlandi (2001) e Antunes (2003). É preciso pensar, ainda, não 

apenas em “ensiná-la” (no sentido de transmissão), mas de usá-la, de fazê-la 

funcionar como interação, como interlocução na sala de aula, experenciando a 

linguagem nas suas várias possibilidades, já que ela é 

 

... parte da interação verbal escrita, enquanto implica a participação 
cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das 
intenções pretendidos pelo autor. (ANTUNES, 2003; p. 66) 

 

Nessa mesma perspectiva, Coutinho (2004) defende que a leitura também é 

percebida como um processo de interlocução entre leitor/autor, mediado pelo texto. 

Segundo ela (e também como foi abordado por Geraldi, 1999), “ler não é captar um 

“sentido único do texto”, mas, sim um processo – está em constante elaboração e 

reelaboração” (p.39). Sobre essa relação entre autor e leitor, Kleiman coloca que, 

 

Mediante a leitura, estabelece-se uma relação entre leitor e autor que tem 

sido definida como de responsabilidade mútua, pois ambos têm a zelar para 

que os pontos de contato sejam mantidos, apesar das divergências 

possíveis em opiniões e objetivos. (1999; p.65) 

 

No entanto, o que se tem visto ao longo dos anos, na maior parte das escolas 

brasileiras (assim como já apontado nesse estudo), é que o trabalho com o texto 

(leitura) tem se constituído como “gancho” pra se trabalhar aspectos gramaticais e 

não como condição de produção de sentidos. 

Em contraposição a esse fato, Orlandi (2001) comenta que toda leitura é 

produzida a partir de um contexto sócio-histórico que se deve levar em conta.  “O 
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leitor não interage com o texto (relação sujeito/objeto), mas com o outro (s) (leitor 

virtual, autor, etc.)” (p.9). A construção do sentido do texto pelo leitor se dá a partir 

dos objetivos, dos conhecimentos sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe 

sobre a língua, entre outros aspectos, sobre a leitura que irá realizar. Assim, o 

significado de um texto não é uma réplica ou tradução do significado que o autor 

quis dar, mas um processo de construção de sentidos. 

Diante disso, acreditamos que a articulação entre esses eixos de ensino é de 

fundamental importância para auxiliar o professor a pensar e desenvolver atividades 

de leitura que tenham como foco a construção de sentido, onde os recursos 

linguísticos sejam explorados, a partir da compreensão do texto. Travaglia (1997) 

defendendo o ensino da leitura baseada numa perspectiva textual-interativa pontua: 

 

A aula de Leitura (compreensão de textos) é um exercício de busca e 
levantamento de efeito(s) de sentidos possíveis em face dos elementos 
todos que afetam o estabelecimento do(s) sentido(s) de uma sequência 
linguística em uma situação específica de comunicação e, portanto, da 
coerência do texto. O aluno fará essa busca e esse levantamento utilizando 
pistas e instruções lingüísticas representadas por todos os recursos 
linguísticos (léxico, elementos fonológicos, estruturas de frases, classes de 
palavras, categorias gramaticais, flexões, correlações entre elementos 
diversos do texto, etc.) (pp. 236-237) 

 

Assim como colocou o autor supracitado, no processo de compreensão de 

texto, além das condições de produção da leitura, outros conhecimentos são 

mobilizados pelo leitor na tentativa de construir o(s) sentido do texto: os aspectos 

cognitivos da leitura.  

Para Kleiman (1999), o processo de compreensão é caracterizado pelos 

conhecimentos prévios do leitor, uma vez que ele utiliza na leitura o conhecimento 

que adquiriu ao longo de sua vida. É a partir dos conhecimentos já construídos e da 

interação entre eles que o indivíduo consegue construir o sentido do texto; o texto 

deixa de ser uma mera recepção passiva por parte desse leitor. Concordamos com 

essa autora de que sem o engajamento dos conhecimentos prévios, linguístico 

textual e de mundo - não há compreensão.  

 O conhecimento linguístico desempenha um papel fundamental no 

processamento do texto e refere-se ao conhecimento implícito, não verbalizado, ou 

na maioria das vezes, não verbalizável, o qual faz com que muitas vezes falemos o 
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português como falantes nativos, abrangendo desde essa habilidade até os 

conhecimentos de vocabulário, regras e uso da língua. Discorrendo sobre isso, a 

autora supracitada ressalta a importância desse conhecimento para a construção de 

sentidos na leitura e aponta que a insuficiência dele em determinadas situações, 

pode comprometer a compreensão do texto, chamando a atenção para o fato de que 

se o indivíduo tiver problemas de conceituação, bem como o ato de não conhecer o 

nome dos objetos concretos ou de conceitos simples, pode ocorrer a falta de 

compreensão da língua. É exatamente nesse momento que se faz necessário um 

trabalho que possibilite ao indivíduo uma conscientização linguística que 

compreende tanto o conhecimento lexical como o gramatical. 

Nesse sentido, o conhecimento linguístico constituí-se como um componente 

do conhecimento prévio, sem o qual a compreensão de um texto, não é possível. 

Antunes (2003) acrescenta que ao buscar interpretar/compreender um texto, os 

elementos gráficos (as palavras, os sinais, as notações) empregados por seu autor 

aparecem como pistas, como instruções deixadas por ele, para que o leitor 

construa/reconstrua o seu sentido, levante hipóteses, tire suas próprias conclusões... 

 

Palavrinhas que poderiam parecer menos importantes, como até, ainda, já, 
apenas, e tantas outras, são pistas significativas em que devemos nos 
apoiar para fazer nossos cálculos interpretativos. Todo esforço para 
entender essas instruções – isto é, o que está sobre a folha de papel – só 
se justifica pelo que elas, as instruções representam para a compreensão 
global do ato comunicativo do qual o texto é suporte. (op. cit.; p.67) 

 

Essa autora enfatiza que os sinais postos na superfície do texto (palavras, 

sinais, etc.) embora indispensáveis na sua constituição, não são suficientes para dar 

conta de sua compreensão, mas estes aspectos aliados aos saberes prévios do 

leitor conjuntamente com as informações presentes no texto se complementam com 

o objetivo de construir/reconstruir o seu sentido. Nessa perspectiva, “é preciso que o 

professor entre pelo conhecimento da pragmática para “abrir” os horizontes com que 

vai perceber esse jogo da linguagem” (ANTUNES, 2003; p.69). 

Assim como o conhecimento linguístico, o conhecimento textual, componente 

também do conhecimento prévio, desempenha importante papel na compreensão do 

texto. Esse conhecimento está relacionado ao conjunto de noções e conceitos sobre 

o texto. Kleiman (1999) coloca que quanto mais acesso o leitor tiver a todo tipo de 
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texto, quanto mais conhecimento textual ele possuir, mais fácil será sua 

compreensão, uma vez que o conhecimento de estruturas textuais e de tipos de 

discursos determina, em grande parte, suas expectativas em relação aos textos.  

Um outro componente do conhecimento prévio é o conhecimento de mundo 

ou “conhecimento enciclopédico”,que pode ser adquirido de maneira formal ou 

informal ao longo de nossas vidas. Este conhecimento deve estar ativado no 

momento da leitura, não como algo perdido na nossa memória, mas em um nível de 

consciência. Como bem coloca Kleiman (1999), 

 

O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura implica uma 

atividade de procura por parte do leitor no seu passado, de lembranças e 

conhecimentos, daqueles que são relevantes para a compreensão de um 

texto que fornece pistas e sugere caminhos, mas que certamente não 

explicita tudo o que seria possível explicitar. (p. 27) 

 

Ainda em relação ao conhecimento prévio, a autora supracitada ressalta que 

ele é “essencial à compreensão, pois é o conhecimento que o leitor tem sobre o 

assunto que lhe permite fazer as inferências necessárias para relacionar diferentes 

partes discretas do texto, num todo coerente” (KLEIMAN, 1999; p. 25). Tais 

conhecimentos interagem entre si, ajudando-se mutuamente no processo de 

compreensão. Sobre essa relação, a referida autora (1999) pontua: 

 

Quando há problemas no processamento em um nível, outros tipos de 

conhecimento podem ajudar a desfazer a ambigüidade ou obscuridade, 

num processo de engajamento da memória e do conhecimento do leitor que 

é, essencialmente, interativo e compensatório; isto é, quando o leitor é 

incapaz de chegar à compreensão através de um nível de informação, ele 

ativa outros tipos de conhecimentos para compensar as falhas 

momentâneas. (p.16) 

 

 

Os objetivos e expectativas, por sua vez, também são fatores de fundamental 

importância nesse processo de compreensão e trazem à leitura um caráter mais 

individual. 

 
O estabelecimento de objetivos e a formulação de hipóteses são atividades 

que pressupõe reflexão e controle consciente sobre o próprio conhecimento, 

sobre o próprio fazer, sobre a própria capacidade. (op. cit., 1999; p.43) 
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É fato que a capacidade de processamento e de memória do indivíduo 

melhora quando a leitura acontece com um propósito, com um objetivo. A partir do 

momento que o leitor tem um objetivo para realizar a leitura, começa a mobilizar os 

conhecimentos que já construiu (conhecimentos prévios), e vincula-os às pistas/ 

marcas que o texto traz para, então, ter uma compreensão mais global do texto que 

está se propondo a ler. Como aponta Geraldi (1997), podemos falar de leituras 

possíveis de um mesmo texto, ou seja, a um mesmo texto podem ser atribuídos 

vários sentidos e a explicitação, inicialmente, dos objetivos que se pretende com 

essa leitura ajuda significativamente nessa visão global e compreensão do mesmo.  

Quando realizamos a leitura de um texto com um objetivo específico, também 

somos capazes de, depois, lembrar muito melhor os detalhes dele. Cabe aqui 

salientar que a capacidade de estabelecer objetivos de leitura também é uma 

estratégia metacognitiva de leitura. 

É exatamente aí que reside a relevância de trabalhar na escola com as 

finalidades da leitura, a fim de que o aluno perceba que os textos têm suas 

especificidades e que, dependendo do objetivo que se tem ao realizá-la, é 

necessário escolher o texto que melhor atenda às suas expectativas. A formulação 

de hipóteses também é uma das atividades que está vinculada aos objetivos e 

expectativas que se cria em torno da leitura. Kleiman (1999) coloca que o adulto, ao 

contrário da criança em fase de alfabetização que lê o texto vagarosamente num 

processo de decodificação, percebe as palavras de forma global e adivinha muitas 

outras através do seu conhecimento prévio e de suas hipóteses de leitura.  

Assim, é importante que a escola também trabalhe com a estratégia de 

predição a fim de oportunizar aos alunos pensarem sobre possíveis caminhos que 

os levem à resolução de situações-problemas que se instauram no texto e a 

construção de sentidos por meio, também, das inferências. Orlandi (2001; p.11) 

esclarece que, “quando se lê, considera-se não apenas o que está dito, mas 

também o que está implícito: aquilo que não está dito e que também está 

significando”. 

Para alguns especialistas, o texto é tido como uma unidade semântica onde 

os vários elementos de significação são materializados através de categorias 

lexicais, sintáticas, semânticas, estruturais, ou seja, a materialização se dá através 
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de elementos tanto linguísticos como gráficos, cabendo assim ao leitor recuperar 

essa intenção através do formal. 

A exploração de elementos formais na reconstrução de relações lógicas é, 

também, uma característica do leitor proficiente. No entanto, Kleiman (1999) aponta 

que é possível o leitor perceber a organização textual abstrata, ou superestrutural, 

que juntamente com a informação microestrutural e com elementos da 

macroestrutura fornece ao leitor os dados necessários para a leitura. Os elementos 

formais do texto funcionam como elementos base para o estabelecimento da 

coerência local, temática e para a explicitação da estrutura abstrata do texto, a qual 

o leitor experiente utiliza para monitorar sua avaliação e compreensão do mesmo. 

Terzi (2006) coloca que esse período caracteriza-se por um maior equilíbrio 

estratégico, consequência de uma maior eficiência no processamento, assim o leitor 

procura apoio tanto nas informações do texto como no seu conhecimento, para dar 

sentido ao texto. 

É preciso que o leitor, ao ir ao encontro do texto, não deixe que as ideias pré-

concebidas que já possui apareçam de tal forma inalterável, imutável, pois isso 

dificultará por parte dele a compreensão. Por não estarem numa relação face a face, 

onde no discurso utiliza-se de outros instrumentos no momento de interação, tais 

como gestos, objetos ao redor ou mesmo conhecimentos mútuos dos interlocutores, 

a responsabilidade tanto do autor como do leitor na busca da coerência do texto são 

grandes: um por um lado deve construir um texto informativo, claro e relevante, 

deixando pistas suficientes para que o leitor reconstrua o caminho percorrido por ele 

(autor). O leitor, por sua vez, precisa dar crédito às informações que o autor lhe 

fornece no texto, acreditando que elas são relevantes, apelando, quando se fizer 

necessário, aos seus conhecimentos linguístico, textual e de mundo quando 

surgirem obscuridades e inconsistências no seu interior, atendendo assim, ás pistas 

textuais, ao invés de ignorá-las porque as mesmas não correspondem as suas pré-

concepções. 

Assim, diante do que foi discutido, entendemos que o trabalho com a leitura 

seria o ponto de partida para a análise reflexiva da língua, uma vez que ela 

possibilita uma discussão sobre os diversos gêneros textuais, os diferentes sentidos 

atribuídos aos textos, bem como a reflexão sobre os elementos que validam ou não 
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essas atribuições de sentidos, e a construção de um repertório de recursos 

linguísticos a serem utilizados na produção de textos escritos (MENDONÇA, 2006a).  

Nessa perspectiva, para que o trabalho com a leitura seja realmente eficaz, 

capaz de formar leitores proficientes, é preciso que o ensino na sala de aula seja 

centrado na diversidade de textos e de combinações entre eles, ou seja, é preciso 

trabalhar com a diversidade de conteúdos, objetivos e modalidades que a 

caracterizam. As atividades de leitura devem possibilitar ao aluno compreender o 

que lê, ler também o que não está escrito, identificar elementos implícitos, 

estabelecer relações entre o texto que lê e outros já lidos, saber que vários sentidos 

podem ser atribuídos a um mesmo texto e identificar os elementos linguísticos e 

discursivos que os validam. Desse modo, o leitor consegue construir um significado 

global para o texto e faz isso procurando pistas formais, antecipando essas pistas, 

formulando e reformulando hipóteses, aceitando ou rejeitando conclusões, 

mantendo uma relação de reciprocidade na interação com o leitor. 

Na seção seguinte, trataremos de discutir o ensino da análise linguística e a 

sua relação com as atividades de produção textual. 

 

1.3.2.2 A análise linguística e a sua relação com a produção de textos – 

processo de interação 

 

O ato de escrever na escola não deve se caracterizar por ser um momento 

enfadonho, que provoque bloqueio na expressão do aluno, pelo contrário, deve se 

concretizar em uma atmosfera que traduza o prazer de escrever. A vivência das 

crianças em ambientes letrados antes e depois de iniciar a educação formal as 

motiva desde cedo para ler, escrever e refletir sobre as diferentes características dos 

textos que a rodeiam, sobre seus estilos e finalidades e as oportuniza conhecer e a 

interagir com diferentes tipos, possibilidades e manifestações da língua escrita.  

Para que o aluno desenvolva essas habilidades e a capacidade de refletir 

sobre o mesmo, é preciso que a escola lhe ofereça diversas oportunidades de 

aprender a escrever em condições que sejam semelhantes às que caracterizam a 

escrita fora da escola. 
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Concebamos, de entrada, que, na escola, as atividades de produção de 
textos devem ser semelhantes às vivenciadas nos contextos extra-
escolares. Parece-nos necessário que, nessa instituição, os alunos 
escrevem em situações que se aproximem dos usos autênticos da escrita 
na sociedade, já que isso, certamente, dará mais sentido às atividades 
escolares de escrita de textos. Se, na vida diária, escrevemos com uma 
finalidade concreta, para um destinatário concreto e adotamos um gênero 
também concreto, então é interessante que isso aconteça também na 
escola. (SILVA & MELO, 2006; p.33) 

 

Nesse contexto, compreende-se que o objetivo do trabalho de produção de 

textual na escola deve ser o de desenvolver no aluno uma competência discursiva, 

marcada por um bom domínio da modalidade escrita sem, no entanto, criar 

situações artificializadas. Em outras palavras, o aluno deve ser estimulado a tornar-

se um proficiente produtor de textos, capaz de produzir diferentes gêneros textuais, 

a partir de uma prática em que o professor não se limite a apresentar temas sobre 

os quais devem escrever nem utilize esses escritos apenas para pontuar e avaliar os 

aspectos ortográficos e gramaticais do texto, mas posicione-se como interlocutor 

que promove levantamento de ideias prévias e oportuniza situações de escrita no 

âmbito da sociocomunicabilidade.  

Como apontam Leal & Melo (2006), 

 

... o ensino de produção de textos deve ser guiado por uma teoria 

sociointeracionista da linguagem, em que temos como objetivo didático 

fundamental levar os alunos a aprender a usar a escrita para interagir na 

escola e fora dela; e se considerarmos que, quando escrevemos um texto, 

resgatamos os conhecimentos construídos a partir do contato com outros 

textos, usados em situações semelhantes à que nos deparamos naquele 

momento, então, para aprender a escrever, é necessário ler (e ler muito! ). 

(p.21)  

 

Desse modo, é necessário, desde as séries iniciais, conscientizar o aprendiz 

de que o ato de escrever pressupõe, segundo Geraldi (1997) a existência de cinco  

aspectos a serem considerados: (1) ter o que dizer; (2) ter motivos para dizer o que 

se tem que dizer; (3) ter um interlocutor; (4) constituir-se como interlocutor enquanto 

sujeito que diz o que diz para quem diz e; (5) escolher as estratégias certas para 

realizar estas ações. Com o conhecimento dessas informações, o aluno-escritor terá 
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mais condições de elaborar melhor um texto. Antunes (2003; p.45), em consonância 

com essas ideias, acrescenta que  

 

A atividade de escrita é, então, uma atividade interativa de expressão, (ex, 
“para fora”), de manifestação verbal das ideias, informações, intenções ou 
sentimentos que queremos compatilhar com alguém, para, de algum modo, 
interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para o 
Êxito da atividade de escrever. Não há conhecimento (lexical ou gramatical) 
que supra a deficiência do “não ter o que dizer”. 
 
 

Segundo os PCN/LP, um escritor competente supõe-se ser alguém que seja 

capaz de olhar para o seu próprio texto e verificar se ele está ambíguo, confuso e se 

cumpre o seu papel sociocomunicativo. Ainda segundo esse documento,  

 

... um escritor competente é alguém que ao produzir um discurso, 
conhecendo possibilidades que estão postas culturalmente, sabe selecionar 
o gênero no qual seu discurso se realizará escolhendo aquele que for 
apropriado aos seus objetivos e à circunstância enunciativa em questão (...) 
É alguém que sabe elaborar um resumo ou tomar notas durante uma 
exposição oral; que sabe expressar por escrito seus sentimentos, 
experiências ou opiniões. Um escritor competente é, também, capaz de 
olhar para o próprio texto como um objeto e verificar se está confuso, 
ambíguo, redundante, obscuro ou incompleto. Ou seja: é capaz de revisá-lo 
e reescrevê-lo até considerá-lo satisfatório para o momento (1997; p. 65). 

 

Como apontam os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa, 

o trabalho com a produção de textos orais e escritos, assim como o trabalho com a 

leitura, se constitui como um rico instrumento para explorar atividades de análise e 

reflexão sobre a língua. 

Morais (2006), ao discutir o ensino articulado entre a produção de textos e 

escritos e a análise linguística, pontua que a relação entre ambas pode ser posta em 

prática pelo menos de duas formas: 

 

a análise linguística pode acontecer tanto durante como em continuidade 
aos momentos iniciais 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 desenvolvido com os alunos durante a escrita da versão 
inicial de um texto. Nessas ocasiões, o professor estará colaborando, na 
realidade, na reflexão durante o processo de produção mesmo do texto 
(geração e seleção de ideias registro e revisão em processo). (p.140) 
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Ao produzir um texto é preciso se ter em mente que esse processo não 

começa e termina com as primeiras e últimas palavras registradas, ele é decorrente 

de um curso de eventos cujas atividades antecedem a produção (desencadeamento) 

e vai além da produção escrita propriamente dita (repercussão). De acordo com 

Smolka (1988), a situação que desencadeia a atividade já começa a prefigurar o 

texto, pois caracteriza seus propósitos e destinação e antecipa as possibilidades de 

repercussão. 

Assim, se faz necessário que o aluno conheça os elementos que caracterizam 

um texto, que fazem dele uma ocorrência linguística escrita ou falada, de qualquer 

extensão, dotada de uma unidade sócio-comunicativa, semântica e formal (COSTA 

VAL, 2006). Ao iniciar esse processo (produção), é de grande importância criar 

situações para que o aluno possa pensar, refletir e coletar informações sobre o tema 

proposto... para então escrever. É necessário que o escritor, através das práticas de 

leitura, possa aumentar seu “repertório” de conhecimentos acerca do que se 

pretende escrever.  

Diante desse quadro, uma série de fatores irá determinar a produção e 

recepção de um texto; para ser bem compreendido, ele precisa envolver três 

aspectos: o pragmático, o semântico e o formal (COSTA VAL, 2006). É esse 

conjunto de características que vão fazer com que um texto seja um texto e não um 

amontoado de frases desconexas, sem sentido, ou seja, apresente textualidade. 

Não se pode esquecer que aprendizagem se realiza através do confronto 

entre o que se sabe (conhecimento prévio) e a nova experiência que se vive, e é 

mediante a interação dos diversos níveis de conhecimento que o leitor/escritor 

consegue interagir com o outro, mediado pelo texto.  

Outro fator imprescindível é o trabalho de revisão, reescritura e avaliação do 

texto. Muitas vezes o aluno costuma escrever seu texto sem ter feito um esboço do 

que vai apresentar – contenta-se com uma única versão. É necessário que ele 

rascunhe o que está pensando, que perceba a “provisoriedade dos textos” e que 

reflita sobre o que está produzindo, analisando todo o processo de (re) escrita. 

Segundo Rocha (1999), a reescritura de um texto oportuniza à criança a reelaborar 

concepções acerca da estrutura do texto; reescrevendo-o, ela pode analisá-lo e 
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verificar se faltam ou não informações, se a letra está legível, se a estética e a 

estrutura estão adequadas. 

Ainda de acordo com essa autora, a revisão textual também contribui para 

que a criança, desde muito cedo, reelabore concepções acerca da estrutura textual, 

considerando aspectos relativos ao nível de informatividade do texto, à ortografia, à 

caligrafia, à concordância, à adequação social, entre outras coisas, sem que, 

necessariamente, precise memorizar/recitar as regras que regem a norma culta. É 

através da revisão/avaliação que o aluno tem a oportunidade de perceber se sua 

produção está coerente, coesa e objetiva. Nessa perspectiva, Geraldi (2006b) 

pontua que 

 

Essencialmente, a prática da análise linguística não poderá limitar-se à 
higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, 
limitando-se a correções (p.74) 
 
 

 Vale salientar que reescrever um texto, alterando-o por meio de acréscimos, 

reduções, ampliações, substituições, não é tarefa fácil, porém, estas reflexões 

acerca do texto devem iniciar desde cedo, pois escritores iniciantes já são 

perfeitamente capazes de perceber problemas na escrita de textos e propor 

soluções de acordo com a proposta metodológica empregada.  

Debatendo sobre essa questão, Geraldi (2006b) afirma que o objetivo 

essencial da análise linguística é a reescrita do texto do aluno e enfatiza que essa 

ação não excluí a possibilidade de o professor organizar atividades outras a partir do 

tema estudado, levando os aprendizes a perceberem os aspectos sistemáticos da 

língua portuguesa. 

Acreditamos que as habilidades necessárias que devem adquirir o escritor 

são construídas ao longo do tempo, o aluno aprende a escrever, escrevendo sendo 

ensinado a fazê-lo. Através das práticas de leitura e de produção de textos ele terá 

condições reais de desenvolver seu potencial crítivo-reflexivo, adquirindo novas 

formas de expressão e interação com seu interlocutor de maneira adequada e 

criativa; assim, um texto escrito é o resultado de um processo em que ocorreu a 

transformação de um significado em forma. 
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  São várias as atividades de leitura e produção de textos que contribuem para 

que as crianças desenvolvam uma consciência epilinguística e metalinguística da 

língua. Para desenvolvê-las, no entanto, 

 

... é preciso ler e escrever, e não, como sempre se acreditou, decorar toda 
uma nomenclatura gramatical numerosa, confusa e frequentemente 
contraditória, nem fazer análise sintática e morfológica de frases soltas, 
artificiais, irrelevantes, muitas vezes ridículas, práticas que não contribuem 
em nada com a verdadeira educação linguística dos cidadãos – com isso, o 
ensino explícito da gramática, como objeto de reflexão e teorização deve 
ser abandonado nas primeiras etapas da escolarização em favor de uma 
real inserção dos aprendizes na cultura letrada em que vivem. (BAGNO, 
2008, p.14) 
 

Dialogando com o autor supracitado, Geraldi (2009; p.73 apud SILVA, 2009; 

57) comenta que, 

 

A reflexão linguística (...) se dá concomitantemente com à leitura, quando 
esta deixa de ser mecânica para se tornar construção de uma compreensão 
de sentidos veiculados pelo texto, e à produção de textos, quando esta 
perde seu caráter artificial de mera tarefa escolar para se tornar momento 
de expressão da subjetividade de seu autor, satisfazendo necessidades de 
comunicação à distância,ou registrando pra outrem e para si próprio suas 
vivências e compreensões do mundo de que participa.  

 

Diante do que foi tratado aqui, concluímos essa seção afirmando que o 

trabalho com a análise linguística articulado ao trabalho de produção textual, 

possibilita ao aprendiz, num processo constante, de idas e vindas, de construção e 

reconstrução de hipóteses, a reflexão acerca do funcionamento da língua e dos 

recursos linguísticos necessários à construção do texto, entre eles, questões 

referentes à normatividade e a textualidade, para que o mesmo constitua-se uma 

como uma unidade sociocomunicativa, dotada de sentidos. 

Diante do que foi discutido até aqui, podemos afirmar que numa perspectiva 

sociointeracionista de língua (adotada por nós nesse estudo) o trabalho com a 

análise linguística pretende contribuir para a formação de leitores e escritores 

proficientes, capazes de produzir textos de gêneros variados, empregando-os de 

forma adequada de acordo com a situação comunicativa a qual esteja participando. 

Desse modo, pode-se dizer, ainda, segundo Mendonça que esse eixo didático é 

parte das práticas de letramento escolar, pois que consiste  
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numa reflexão explícita e sistemática sobre a constituição e o 
funcionamento da linguagem nas dimensões sistêmica (ou gramatical), 
textual, discursiva e também normativa com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades de leitura/escuta, de produção de textos 
orais e escritos e de análise e sistematização dos fenômenos linguísticos. 
(op. cit., 2006; p. 208) 

 

Os estudos de Batista (1991), Ledur (1996) e Murrie (1994), Geraldi (2006a), 

Possenti (2006b), entre outros já citados aqui, sugerem que a transformação do 

ensino da língua materna, cujo objeto privilegiado de estudo tem sido a gramática 

tradicional normativa, em um trabalho que possibilite ao aluno apropriar-se dos 

recursos expressivos da língua de forma reflexiva, significativa e contextualizada não 

é uma tarefa simples. Implica, pois, na mudança da concepção de língua e dos 

objetivos que se pretende com o seu ensino, se o que desejamos é a construção de 

“uma escola que contribua para a transformação da sociedade” (Batista, 1991; p. 

37).  

Uma vez que nos propormos a analisar como as professoras constroem suas 

práticas de ensino relativas ao trabalho com a análise linguística, pensamos ser 

importante discutir o processo pelo qual se dá a fabricação do cotidiano escolar, já 

que este exerce influências significativas no fazer pedagógico.  

Desse modo, buscaremos refletir sobre os elementos que influenciam e, por 

vezes, determinam as práticas de ensino dos professores, já que compartilhamos da 

ideia de que as estratégias e táticas criadas/usadas por eles não são resultados 

apenas de seus pontos de vista acerca do seu papel enquanto docentes ou, ainda, 

da visão que possuem acerca da língua, mas também das condições em que 

exercem a sua prática educativa.  

Assim, com o desejo de melhor compreendermos como se dá a construção 

do cotidiano escolar, iniciaremos discutindo esse assunto, tomando como 

pressuposto teórico a Fabricação do Cotidiano de Certeau. 

 

1.4.  A fabricação do cotidiano escolar 

 

“Para construir as minhas aulas, eu me baseio na minha turma, no 
nível que ela se encontra, assim, mesmo tendo conhecimento dos 
conteúdos que são próprios da 4ª série, eu não sigo eles, eu primeiro 
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vejo a realidade da turma pra ver o que eu vou trabalhar com os 
alunos”. (Ana, professora de Olinda) 

 

Embora as Ciências Sociais sejam possuidoras da capacidade de estudar as 

tradições, a linguagem, as religiões, os símbolos, a arte e os artigos de troca que 

compõem uma cultura, Certeau (1985) aponta que tal competência é insuficiente 

para examinar como o indivíduo se reapropria destas coisas no seu dia a dia. Esse 

autor enfatiza que as pessoas apresentam formas particulares de apropriarem-se 

das coisas ocorridas em situações cotidianas, subvertendo os rituais e 

representações que lhes são impostas pelas instituições. A essa capacidade que os 

sujeitos possuem de inventar o cotidiano Certeau denomina como a “arte do fazer”. 

Esse estudioso alerta que se constitui uma omissão perigosa por parte das 

Ciências Sociais não considerar tais fatores, limitando-se a criar apenas um retrato 

dos indivíduos como sendo pessoas passivas e sujeitas às culturas, uma vez que o 

cotidiano é resultado de ações praticadas pela sociedade e da influência de fatores 

externos os mais diversos.     

Nessa perspectiva, esse teórico entende o cotidiano como sendo 

 

... aquilo que nos é dado a cada dia (ou que nos cabe partilhar), nos 
pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente. 
Todo dia, pela manhã, aquilo que assumimos ao despertar, é o peso da 
vida, a dificuldade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta 
fadiga, com este desejo. (op. cit. 1985; p. 31) 

 

Pinel (2004) esclarece que trabalhar com a perspectiva da “invenção do 

cotidiano” de Certeau implica assumir uma postura de envolvimento/pertencimento 

ao cotidiano vivido, já que não há outra maneira de compreender o dia-a-dia senão a 

de vê-lo de “dentro pra fora”, analisando o que o sujeito faz para que ele aconteça, 

sua participação (potencialidade), sua reação ao acontecido, à medida que outros 

também agiram (possibilidades), ou seja, mergulhando inteiramente nesse universo, 

sendo sensível e apaixonado por tudo que se vê e sente. Como bem coloca o autor 

supracitado, “o cotidiano é tecido pelas necessidades cotidianas, pelos fazeres e 

saberes de todos nós que o compartilhamos” (op. cit.). 

Contribuindo com essa discussão, Ferreira (2004; p.6 apud COUTINHO, 

2004) pontua que as práticas cotidianas são fruto de uma “rede de 
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operacionalização nas quais estão envolvidas as relações de força, que se 

constituem em construções de táticas e de ações „próprias‟, desenvolvidas pelos 

sujeitos” (p.6).  

Em seu livro “A Invenção do Cotidiano”, Certeau (1985) a fim de superar o 

sentido pejorativo atribuído ao indivíduo e à sua forma de apreender e recriar a 

cultura que lhe é imposta, atribui um outro significado ao termo “consumidor” 

propondo a substituição do mesmo pela palavra “usuário”, expande ao vocábulo 

“consumo” a expressão “procedimentos ou táticas de consumo” e define esses dois 

tipos de comportamentos como “estratégico e tático”.  

O “estratégico”, esclarece ele, diz respeito às instituições em geral, ou seja, 

corresponde a uma entidade que é reconhecida como autoridade a qual se 

manifesta através das coisas que ela produz e pode obter o status de ordem 

dominante ou ser imposta pelas forças dominantes. Esse estudioso a define, ainda, 

como sendo 

 

... o cálculo ou a manipulação de relações que se tornam possíveis a partir 
do momento em que um sujeito de vontade ou poder é isolável e tem um 
lugar de poder ou saber (próprio), (op. cit, 1985; p.15). 

 

Por representar um investimento muito amplo de espaço (construções e bens 

concretos) e de tempo (a sua própria história e tradições), a estratégia tem sua 

identidade e a maneira de operar já determinados, manifestando-se através dos 

seus sítios de operação (escritórios, matriz ou quartel-general) e nos seus produtos 

(leis, linguagens, rituais, produtos comerciais, literatura, arte, invenção, discurso). 

Ajudando na compreensão acerca do que Certeau define como estratégias, Ferreira 

(2006b) nos explica que, 

 

as pessoas que se propõem a racionalizar sobre determinado espaço, 
elaborando normas, leis ou conceitos, estão construindo estratégias de 
operacionalização de determinado espaço que serão “fabricadas” nas 
práticas cotidianas por meios das táticas de operacionalização. (p. 66) 

 

No que diz respeito às táticas, Certeau (1985) explicita que as mesmas 

surgem sutilmente e são criadas pelos indivíduos como forma de atender as 

necessidades que enfrentam no seu dia-a-dia e constantemente. Tais necessidades 
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são dependentes de uma economia de presentes, do tempo (espera por recursos 

que não possui), dos momentos, das oportunidades e da exploração dos furos no 

sistema (op. cit.).  

Nesse contexto, segundo o autor supracitado, a tática 

 

Aproveita as „ocasiões‟ e delas depende, sem base para estocar benefícios, 
aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela ganha não se conserva. 
Este não-lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas numa docilidade 
aos azares do tempo, para captar no vôo as possibilidades oferecidas por 
um instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 
particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Ai vai caçar. 
Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia”. 
(CERTEAU, 1985; p.101).  

 

Ferreira (2003 apud COUTINHO, 2004), em consonância com as ideias desse 

estudioso acrescenta que as táticas também estão relacionadas à forma pela qual 

os indivíduos interpretam os enunciados de uma língua e as conversas que se 

realizam nos encontros em função e, a partir dela: “cada ator impõe à sua maneira o 

que lhe foi dado a fazer, compreender ou viver. Entretanto, “o ator não é dono do 

espaço no qual se move, ele divide as cartas com quem encontra” (p.12). 

Para Certeau (1985), a diferença entre as estratégias e as táticas reside nos 

tipos de operação que se realiza com cada uma delas. Enquanto as estratégias são 

capazes de produzir, mapear e impor regras, as táticas só podem utilizá-las, 

manipulá-las ou alterá-las.  

O cotidiano descrito por Certeau (1985) – espaço criativo, centrado nas ações 

do homem ordinário, que através de suas táticas re-cria no seu dia a dia, as 

estratégias que lhes são impostas – nos inquieta a pensar sobre a dinâmica que 

envolve a fabricação do cotidiano escolar, mas precisamente, os fatores que o 

influencia. Segundo Ferreira (2006a), falar da prática pedagógica e da construção de 

situações que oportunizem a aprendizagem é pensar também na fabricação do 

cotidiano, já que a rotina escolar é construída por sujeitos ativos, pensantes, que 

agem formando uma rede de relações que tem na sua própria cultura sua base, 

entendendo-a como repleta de significados.  

Sob o entendimento de que a escola é um espaço de construção de saberes, 

os quais envolvem, entre outros, os saberes relativos à experiência social e cultural, 
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do senso comum e da prática, dissertaremos na seção seguinte, sobre os fatores 

que influenciam e, por vezes, determinam o “fazer pedagógico”; estaremos 

discutindo o processo de construção das práticas docentes apoiado no que é 

proposto por Perrenoud (1997), Schön (2000) e Chartier (2007). 

 

1.4.1. A fabricação das práticas docentes: os saberes e a reflexão na ação 

 

“Eu construo a minha prática de acordo com as experiências que eu 
tenho... Anteriores, e sempre procurando os colegas. [...] Também é 
muito do que eu vivenciei durante esses tempos com as 4ª séries, 
principalmente. [...] Tem também as coisas que eu aprendi quando 
estudava na escola e na faculdade e também quando tinha, há 
muuuuito tempo atrás, formação continuada, porque agora, 
praticamente não tem mais”. (Elieci, professora de Recife) 

 

Pesquisas que buscam investigar a fabricação das práticas docentes e as 

mudanças nelas ocorridas têm revelado que estas não se configuram como uma 

transposição do que é discutido no meio acadêmico ou ainda do que é transposto 

para os textos do saber (ALBUQUERQUE, 2002; COUTINHO, 2004; COUTINHO-

MONNIER, 2009). Pelo contrário! Os resultados têm mostrado que ao construírem 

suas práticas de ensino, os docentes não aplicam em suas salas de aula 

“exatamente” e “diretamente” aquilo que está sendo proposto pelas teorias e pelo 

discurso oficial, mas reinterpreta-os e reconstroem suas práticas a partir de outras já 

existentes. Sobre esse fato, Ferreira (2006b; p.66) pontua: 

 

Baseando-se em estudos sobre o cotidiano escolar, pode-se perceber que, 
no interior das escolas, muitas ações realizadas pelos seus profissionais 
não estão prescritas nos documentos oficiais. Existe uma “margem de 
manobra‟ entre o pensado e o vivido, o dito e o feito que favorece a uma 
criação própria das pessoas que fazem o seu dia-a-dia da escola.  

 

Chartier (2007) ao discutir a relação entre teoria e prática na vida profissional, 

em oposição à proposta de muitos pesquisadores de estabelecer uma separação 

entre os saberes teóricos e os saberes práticos, buscou analisá-las tomando por 

base a relação antagônica entre ambas. Segundo ela, o fazer pedagógico poderia 

ser compreendido por meio de dois modelos. 
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  O primeiro modelo baseia-se na ideia de que os saberes teóricos são 

necessários para orientar as escolhas didáticas e as realizações pedagógicas. O 

segundo modelo, por sua vez, compreende a formação docente como sendo fruto, 

sobretudo, das experiências e trocas de ideias entre colegas de profissão, tomando 

como critério para a apreensão dos saberes construídos na academia a sua 

pertinência para o trabalho na sala de aula. 

Ao discutir o segundo modelo já apresentado, Chartier (2007) enfatiza que os 

professores, ao se depararem com a leitura de textos impregnados dos saberes 

construídos pela academia, os quais raramente incluem suas expectativas quanto ao 

cotidiano escolar, buscam selecionar as informações que lhe sejam úteis para a 

construção da sua prática na sala de aula. Desse modo, ao contrário das 

informações que procuram evidenciar o “porquê” e as „explicações ou modelos” do 

fazer, o “como fazer” e os “protocolos de ação” são as informações privilegiadas por 

eles. 

Essa estudiosa acrescenta, ainda, que, na maioria das vezes, os professores 

buscam ignorar as informações elaboradas pelos pesquisadores que estão distante 

do campo onde esses saberes validados cientificamente “supostamente” seriam 

colocados em prática, buscando entre as inovações didáticas aquelas que lhes 

sejam úteis no processo de ensino e aprendizagem e capazes de motivar as 

crianças. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o professor, de posse das bases 

teóricas e dos encaminhamentos oficiais para o ensino, “filtra-os” a partir daquilo que 

ele entende como pertinente trabalhar e, dentro de suas condições de trabalho, 

como possível de fazer. 

 Nessa mesma perspectiva, Schön (2000) pontua que a construção dos 

saberes na ação só pode ser atingida se os dados coletados nas pesquisas 

apresentarem-se como resultados da ação e do pensamento do professor colhidos a 

partir da observação de sua prática, o que permitiria ao pesquisador compreender 

como ele constrói suas táticas, como se dá a aprendizagem e, ainda, como se 

melhora a eficácia do ensino. Ele ainda acrescenta: 

 

Nos últimos anos, tem havido uma crescente percepção de que os 
pesquisadores, que deveriam suprir as escolas profissionais com 
conhecimento útil, têm cada vez menos a dizer a respeito de algo que os 
profissionais possam considerar útil. Os professores reclamam que os 
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psicólogos cognitivos têm pouco a ensiná-los em termos de utilidade 
prática. (SCHÖN, 2000; p.20) 

 

Dialogando com o referido autor, Chartier (2007) acredita que os 

pesquisadores, ao conduzirem um trabalho reflexivo baseado nessa perspectiva, 

estariam dando ao professor a explicitação do domínio que possuem a respeito do 

que sabem fazer até então, de forma implícita, e acrescenta que, “se as práticas não 

sabem as teorias forjadas fora delas, elas poderiam, ao contrário, produzir sua 

própria teorização” (p.187). 

Perrenoud (1997) contribuindo com esse debate defende que a profissão 

docente deveria caracterizar-se pela justaposição de uma competência acadêmica 

(dominar os saberes) e de competências pedagógicas (dominar a transmissão dos 

saberes).  

Diante da exposição do ponto de vista desses dois modelos, podemos 

compreender a “urgência” de se pensar em soluções que viabilizem a formação dos 

professores de modo que esta venha, de fato, contribuir com a sua prática na sala 

de aula e com o seu crescimento profissional. A urgência dessa viabilização justifica-

se pelo fato de a pesquisa pedagógica ser assumida por militantes da prática (e já 

durante muito tempo), e ao se tornarem cada vez “mais científicas, os pesquisadores 

se afastam dos que atuam na prática” (CHARTIER, p.189; 2007).  

A referida autora afirma que a ruptura entre “teoria e prática”, entre “o fazer e 

o dizer” é uma ficção teórica, pois que, existem discursos que são parte integrante 

da prática. O que acontece, no entanto, é que os pesquisadores parecem não 

reconhecer outro discurso que não seja a escrita teórica esquecendo-se que suas 

construções acadêmicas de qualquer natureza (pura, aplicada ou de pesquisa-ação) 

são frutos das práticas profissionais. Ainda discutindo a postura refletida pela maior 

parte dos pesquisadores, Chartier (2007) pontua que, 

 

como praticantes da pesquisa científica, eles próprios estão presos em 
redes de trocas institucionais, redes sociais de trabalho, de poder e de 
conflitos que lhes permitem articular seus saberes e seu saber-fazer, seus 
discursos e seus gestos profissionais. Eles encontram as mesmas 
dificuldades para se fazer compreender por pessoas de outro meio que os 
professores quando falam de suas práticas para não especialistas. (pp. 200-
201) 
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Conforme observa a referida autora e Perrenoud (1997), as práticas docentes 

são construídas a partir de um conjunto de dispositivos empregados por eles para o 

ensino dos conteúdos, os quais constituem o seu “saber-fazer”. Tais dispositivos 

envolvem os procedimentos os mais corriqueiros e aqueles tidos como inovadores. 

Nesse contexto, segundo Albuquerque, a prática pedagógica dos professores 

envolveria as disposições incorporadas por cada sujeito. Coutinho (2004) corrobora 

com a autora supracitada afirmando que as práticas escolares são permeadas por 

apropriações, não ocorrendo por meio de um ato passivo de recebimento de algo 

pronto e acabado, mas, sim, constituem-se em um processo ativo de “re-construção” 

de práticas já existentes.  

Ferreira (2006a), contribuindo com essa discussão comenta que: 

 

Hoje em dia, o discurso sobre o professor compreende um profissional 
dotado de saber específico e de competência para ensinar. A experiência 
de vida, a reflexão sobre a prática profissional, a memória do professor 
entrem em cena a partir dos anos 1990, conjuntamente com outros tipos de 
saber, como o acadêmico/científico, no sentido de fazer compreender que a 
ação profissional docente não está desvinculada das práticas sociais 
subjetivas. (p.52) 

 

Nessa mesma linha de pensamento, a referida autora acrescenta que, ao 

contrário do que se pensou durante muito tempo em relação ao que acontecia nas 

escolas, mas precisamente nas salas de aula, o fazer pedagógico não é resultado, 

apenas, do que é estudado e planejado por especialistas das diversas áreas do 

conhecimento, e sim, fruto de um conjunto de ações coletivas, o que torna cada 

realidade escolar, cada sala de aula, cada modo de fazer, único. Nesse sentido, 

entender as práticas cotidianas como Certeau implica dizer que as orientações 

construídas externamente e recebidas pelos professores, muitas vezes em situações 

de formações continuadas,  

 

[...] não são completamente reproduzidas como foram estrategicamente 
elaboradas; elas são reconstruídas, apropriadas e “fabricadas” em 
diferentes realidades escolares, valendo-se da trajetória de vida, da política 
e do saber de seus atores. (FERREIRA, 2006; p.66) 
 
 

Por tudo que já foi discutido aqui, ressaltamos a importância de considerar 

um referencial teórico que dê conta de discutir as práticas profissionais e os fatores 
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que as caracterizam e as influenciam, em busca de um melhor entendimento do ser-

fazer professor na sala de aula.  
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 Neste capítulo, dividido em seis etapas, apresentaremos o desenho 

metodológico traçado para a construção dos dados empíricos desta pesquisa.  

Assim, primeiramente, trataremos de apresentar os objetivos desse estudo para, em 

seguida, explicitarmos a nossa opção em relação à abordagem investigativa. Em um 

terceiro momento, buscaremos situar os sujeitos-participantes desta pesquisa e as 

instituições que nos serviram como campos de investigação. Por fim, elencaremos 

as ferramentas utilizadas para o levantamento dos dados e o plano de análise dos 

mesmos.  

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. Geral 

 

 Investigar as práticas de ensino desenvolvidas por duas professoras que 

lecionavam em turmas do 2º ano do 2º ciclo, no tocante ao ensino da análise 

linguística. 

 

2.1.2  Específicos 

 

 Identificar o lugar que ocupava o ensino dos aspectos linguísticos nas aulas 

de Língua Portuguesa desenvolvida pelas mestras e a sua relação com as 

concepções de língua e gramática que possuíam; 

 Analisar como as docentes selecionam os conteúdos para o trabalho com a 

análise linguística e a perspectiva metodológica adotada para o seu ensino; 

 Identificar os materiais didáticos selecionados pelas docentes para o trabalho 

com os aspectos linguísticos e os seus usos na sala de aula. 

 

2.2.  Abordagem investigativa 

 

Como discutimos no primeiro capítulo desse estudo, muitas pesquisas têm 

apontado para a necessidade de um ensino sistemático e articulado entre os eixos 
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que compõem o ensino de língua materna, a fim de possibilitar a formação de 

leitores e produtores de textos proficientes. No entanto, poucas investigações têm 

tratado de analisar como os docentes constroem suas práticas de ensino da análise 

linguística e como estas se relacionam com as concepções que aqueles possuem 

sobre o ensino de língua materna.  

Assim, nesse estudo, realizamos uma investigação direta dos dados em seu 

ambiente natural e, desse modo, concentramos o foco de nossa pesquisa na 

observação das práticas desenvolvidas em sala de aula por duas docentes que 

lecionavam em turmas do 2° Ano do 2° Ciclo, buscando compreender como ambas 

fabricavam suas aulas no tocante ao ensino dos aspectos linguísticos. Destacamos 

que a escolha desse nível de ensino se deu porque, segundo Morais (2000), é nessa 

etapa da escolarização que a tradição da disciplina gramatical tende a se instaurar 

no cotidiano da escola.  

Dessa forma, optamos pela perspectiva etnográfica da pesquisa qualitativa, a 

partir da realização de dois estudos de caso, exatamente porque, segundo Lüdke & 

André (1986), o estudo de caso se caracteriza por procurar apreender uma 

realidade, em particular, dentro de um sistema mais amplo, que tem um valor em si 

mesmo, ainda que posteriormente venham a ficar evidentes semelhanças com 

outros casos e situações. O interesse incide naquilo que ele tem de único, de 

particular.  

André (2005) ainda pontua que em função da profundidade e riqueza de suas 

análises, estudos dessa natureza oportunizam ao pesquisador uma maior 

aproximação com a realidade escolar, possibilitando-lhe refletir sobre o processo de 

ensino/aprendizagem dentro de um contexto sócio-cultural mais amplo, 

apreendendo, também, as particularidades que permeiam esse espaço, 

particularidades essas até então invisíveis: 

 

[...] uma lente de aumento na dinâmica das relações e interações que 
constituem o seu dia-a-dia, apreendendo as forças que a impulsionam ou 
que a retêm, identificando estruturas de poder e os modos de organização 
do trabalho escolar e compreendendo o papel e a atuação de cada sujeito 
nesse complexo interacional onde ações, relações, conteúdos são 
construídos, negados, reconstruídos ou modificados (2005, p. 41). 
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Assim sendo, para a construção dos dados empíricos, elegemos três instrumentos 

distintos, a se fazer saber:  

 

(1)  Observações das dinâmicas da sala de aula;  

(2)   Entrevistas. 

 

 Desse modo, cada um dos instrumentos elencados ajudou-nos a compor 

nosso objeto de estudo e responder as questões levantadas nessa pesquisa. 

Salientamos ainda que nosso estudo não teve como pretensão comparar as 

práticas das professoras entre si ou, ainda, de emitir um juízo de valor sobre as 

mesmas: o objetivo de nossa investigação centrou-se, exclusivamente, na análise da 

fabricação das práticas de ensino da análise linguística de duas docentes. 

 

2.3. Sujeitos da pesquisa 

 

Para a realização do nosso estudo, conforme já pontuamos, observamos as 

práticas de ensino de duas professoras em turmas do 2º Ano do 2º Ciclo das redes 

municipais das cidades de Recife e de Olinda, durante o ano letivo de 2009. A opção 

pelas referidas redes de ensino se deu por ser a primeira, o lugar onde foi levantada 

a problemática dessa pesquisa e, a segunda, por sua vez, onde a pesquisadora 

exerce suas atividades docentes. 

A escolha das mestras baseou-se em dois critérios:  

 

  Experiência docente em turmas de 2º Ano do 2º Ciclo (antiga 4ª série) 

superior a um ano; 

  Disponibilidade dos sujeitos em participar da pesquisa. 

 

Destacamos, ainda, que não fizemos uso de codinomes para identificar as 

mestras que participaram da pesquisa, visto que as mesmas manifestaram o desejo 

de que fossem mantidos seus próprios nomes. Em contrapartida, com o intuito de 

preservar o anonimato das escolas onde as professoras atuavam na ocasião da 
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coleta de dados, optamos por não citar os nomes das instituições de ensino nas 

quais as docentes ministravam suas aulas. 

 A seguir, descreveremos de forma mais detalhada, cada um dos sujeitos 

desse estudo. 

 

2.3.1. O contato com as mestras 

 

2.3.1.1. A professora de Recife 

 

 A primeira professora a ser contatada foi Elieci e, no período em que 

coletamos os dados dessa pesquisa, ela lecionava na rede municipal de Recife. 

Nosso encontro foi mediado por uma colega de profissão comum à pesquisadora e à 

professora em questão. Desde o primeiro momento em que foi convidada a 

participar do nosso estudo, Elieci mostrou-se bastante disponível e mesmo 

entusiasmada pela temática da pesquisa. 

 Na ocasião da realização da coleta, a docente estava com 38 anos de idade e 

atuava como professora polivalente (pelo oitavo ano consecutivo) em turmas de 2º 

Ano do 2º Ciclo nos turnos da manhã e da tarde, ambas na mesma rede de ensino e 

na mesma escola, totalizando 40 horas semanais de regência. Ela nos informou 

ainda que sua experiência enquanto docente havia sido construída essencialmente 

em escolas da rede pública, em classes do Ensino Fundamental I e II e que ela 

estava no exercício do magistério desde 1997. 

 Elieci nos informou que toda a sua vivência enquanto estudante havia 

acontecido em escolas da rede pública de ensino e que sua opção pela docência se 

devia ao fato de ela, desde cedo, ter- se identificado com o ofício de professor e 

também, por possuir em sua família um número significativo de pessoas que 

exerciam essa profissão. Desse modo, a mestra cursou o magistério na Escola 

Estadual de Olinda no período de 1992 a 1996, que era, segundo informações da 

docente, uma escola de referência na época.  

 Durante a entrevista a professora afirmou que possuía licenciatura plena em 

Letras (curso iniciado em 1998 e concluído no ano de 2002) e que sua experiência 
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enquanto aluna do curso de Magistério havia fundamentado essa escolha. Ela ainda 

acrescentou que a admiração que tinha desenvolvido por um de seus professores da 

disciplina de Língua Portuguesa a havia imensamente motivado e auxiliado na 

aprendizagem dos conteúdos gramaticais e que o estudo das regras e de seus usos 

era muito “desafiador”.  

 Ainda segundo as informações fornecidas por Elieci, foi a prática 

desenvolvida pelo seu antigo professor (embasada no ensino da gramática 

normativa) que lhe possibilitou o ingresso imediato na universidade:  

 

“O magistério, eu gostei muito... Tive professores excelentes! Excelente 
mesmo e foi um deles que me motivou a escolher o curso de Letras, 
porque eu tinha uma admiração muito grande pelo professor Lopes. Eu 
admirava muito esse professor de Português, muito mesmo! O domínio 
que ele tinha, apesar de naquela época não se trabalhar muito essa 
questão de produção de texto, era mais a gramática, mesmo. Ele era bem 
gramatiqueiro... Eu o admirava muito porque ele fazia prova assim... Feito 
prova de vestibular! Tanto é que, quando eu saí, quando eu terminei o 
magistério e tentei o vestibular pela primeira vez, eu passei. Eu escolhi o 
curso de Letras por isso também, além de eu ter aquela admiração pelo 
professor, ter aquela questão de gramática, eu achava interessante 
aquelas regras, exceções... Eu achava desafio a gente saber aquelas 
coisas, aí isso me motivou muito a fazer o curso”. 

 

2.3.1.2. A professora de Olinda 

 

Após certa dificuldade em localizar uma mestra que se enquadrasse no perfil 

que buscávamos e que estivesse disponível a participar de nossa pesquisa, 

encontramos a professora Ana. A referida mestra já conhecia a pesquisadora de 

uma situação de formação continuada em que as duas estiveram juntas, o que 

facilitou a aproximação entre ambas. 

 No ano em que nós realizamos a coleta de dados em sua classe, a referida 

professora estava com 32 anos de idade e trabalhava como professora polivalente 

nas redes de ensino de Jaboatão dos Guararapes e de Olinda. Na rede de 

Jaboatão, Ana lecionava em uma turma de EJA no período noturno e, como forma 

de complementar a sua carga-horária, trabalhava dois dias por semana pela manhã, 

com crianças que apresentavam dificuldades quanto ao processo de alfabetização.  
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Na rede de Olinda, por sua vez, ela ministrava suas aulas em uma turma do 

2º Ano do 2º Ciclo, no horário da tarde, perfazendo nas duas redes de ensino um 

total de 44 horas de regência semanais. 

 A docente possuía uma experiência de 15 anos de regência em salas de aula, 

iniciada em 1995, todos eles exercidos no sistema municipal de ensino, e nesse 

interino, já havia atuado como diretora de uma escola de Jaboatão dos Guararapes 

entre os anos de 2001 a 2005, e como supervisora nessa mesma rede de ensino, 

em 2006. Por ocasião da entrevista, a mestra nos informou que aquele era o 

segundo ano que trabalhava com turmas de 2º Ano do 2º Ciclo, os demais anos de 

regência haviam sido ministradas, em sua maioria, em turmas de alfabetização.  

Ana nos informou, também, que havia concluído o magistério no ano de 1994, 

na Escola Estadual de Olinda e que já no ano seguinte, submeteu-se ao vestibular 

da UFPE, onde foi aprovada para cursar Pedagogia, curso esse concluído no ano de 

2000. No mesmo ano em que ingressou na universidade, a docente afirmou que se 

submeteu ao concurso público para professores da rede de ensino de Jaboatão dos 

Guararapes, que foi aprovada e deu início à sua carreira docente, conforme 

pontuamos anteriormente.  

Sobre a sua opção por essa profissão, ela declarou que antes de atuar como 

professora não se via como tal, nem mesmo cogitava essa possibilidade, mas que 

devido às solicitações de alguns professores na época que cursava o magistério 

para que ajudasse no horário após a aula, os colegas que apresentavam algumas 

dificuldades de aprendizagem, foi simpatizando até se apaixonar pelo ofício. A 

docente declarou, ainda, que a escolha por essa profissão também se deu pela 

possibilidade de ela poder conquistar sua independência financeira, uma vez que a 

oferta para atuar nesse mercado de trabalho, na época, era favorável. 

Ana especializou-se em Gestão Escolar pela mesma instituição que fez sua 

graduação e concluiu o curso no ano de 2002. Sobre a sua opção pela formação 

acadêmica que possui, afirmou que suas escolhas pautaram-se no desejo de se 

especializar na área que atuava.  
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2. 4.  Os campos da pesquisa 

 

2.4.1. A escola de Recife 

 

A escola, situada no bairro de Santo Amaro, na zona norte da cidade do 

Recife, embora não fosse considerada oficialmente de difícil acesso, tinha suas vias 

de acesso bastante precárias. A mesma encontra-se situada em uma área 

considerada perigosa, onde é constante as desavenças entre membros de gangs 

para ter o domínio do ponto de vendas de drogas no local.        

De médio porte, acolhia crianças de seis anos de idade (classe da 

Alfabetização), até o 2° ano do 2° ciclo do Ensino Fundamental I nos turnos da 

manhã e da tarde. No horário noturno, a escola recebia jovens e adultos que 

frequentavam as aulas do primeiro e segundo módulos desse nível de ensino. Por 

não possuir um pátio onde as crianças pudessem brincar e correr nos momentos em 

que não estavam em sala de aula, a direção em conjunto com os professores optou 

pela redução da carga-horária diária de 20 minutos, tempo que era destinado ao 

recreio, encerrando as aulas mais cedo do que o horário oficial. Na escola havia um 

pequeno espaço interno coberto que servia para exposições dos trabalhos 

realizados pelos alunos e, ainda, para apresentações referentes às datas 

comemorativas vivenciadas no decorrer do ano letivo, além de uma biblioteca e uma 

sala de vídeo. 

Os docentes pareciam trabalhar em harmonia e muitas vezes, pudemos 

presenciar os mesmos trocarem ideias a respeito do trabalho pedagógico no início 

das aulas, quando se encontravam na hora da merenda ou, ainda, fora do espaço 

escolar, na volta para casa. 

A professora Elieci acolhia em sua sala 23 alunos e esses, em sua grande 

maioria, já estudavam na escola desde o seu ingresso na educação formal. O grupo 

de alunos era muito participativo, disponível e interessado pelas atividades 

propostas pela mestra: escutavam as orientações dadas pela professora, realizavam 

as tarefas com atenção, respeitavam os momentos de escuta e de fala em sala de 

aula e expunham com facilidade suas opiniões, ideias e conhecimentos nos 

momentos de discussões e debates, ora propostos pela docente, ora a partir de 

questionamentos levantados por eles mesmos. 
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O espaço físico da sala era relativamente pequeno para acolher os discentes 

de forma satisfatória, vindo a comprometer, por vezes, as atividades que a mestra 

propunha que eles executassem em grupos ou duplas.  

Na sala de aula havia exposto em suas paredes alguns materiais produzidos 

pela mestra, entre eles, o horário das aulas contendo os dias que aconteceria o 

trabalho com cada disciplina, um cartaz com a tabuada de multiplicação e um mural 

onde os alunos deveriam deixar escrito uma frase a respeito do que é ser amigo. 

Àquela época podíamos ver afixados, também, produções de textos realizadas pelos 

discentes, referentes à contação de histórias com o gênero fábulas, temática 

abordada por ela naqueles dias. 

A docente nos informou que a maior parte dos alunos da turma já se 

encontrava alfabetizados, mas que essa não foi à realidade encontrada por ela, no 

início do ano letivo. Elieci acrescentou que realizava atividades paralelas em um 

caderno à parte, com os alunos que ainda se encontravam no processo de 

alfabetização no período da nossa coleta. 

 

2.4.2. A escola de Olinda 

 

Localizada no bairro de Peixinhos, bem próximo a área comercial do bairro, a 

escola era uma referência positiva para grande parte dos moradores da 

comunidade, como afirmaram alguns pais à pesquisadora no momento da coleta de 

dados.  

A escola recebia, no turno da manhã, alunos das turmas de Alfabetização (1° 

Ano do Ensino Fundamental) até o 1º Ano do 2º Ciclo (antiga 3ª série); à tarde 

frequentavam às aulas os alunos que cursavam o 2º Ano do 2º Ciclo do Ensino 

Fundamental I e de 5ª a 8ª séries. O horário noturno, por sua vez, acolhia três 

turmas de Educação de Jovens e Adultos dos módulos I e II e os alunos que 

participavam do Projovem. A instituição funcionava em um prédio amplo, com 

excelente estrutura física e contava com uma sala de computação, uma biblioteca, 

um auditório devidamente equipado, um refeitório, uma quadra e um excelente 

espaço para que os alunos brincassem no recreio.  
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Pudemos observar que os docentes que lecionavam em turmas do Ensino 

Fundamental I no horário em que realizamos a nossa coleta, pareciam trabalhar em 

conjunto, trocavam ideias a respeito do trabalho pedagógico, sobre as festividades 

vivenciadas na escola e sobre outras questões relacionadas ao preenchimento das 

cadernetas. Esses momentos aconteciam quando os mesmos se encontravam na 

chegada e saída da escola e quando levavam os alunos para merendarem no 

refeitório. Apesar de a escola possuir um amplo espaço que oportunizava os alunos 

brincarem no horário do recreio, assim como na escola da mestra que atuava em 

Recife, num acordo entre os professores e a direção da escola ficou decidido que os 

alunos terminariam o dia letivo 20 minutos antes do horário oficial e, para tal, o 

recreio seria suprimido, isso devido às turmas de 5ª e 8ª séries que estudavam 

nesse mesmo horário. 

 O grupo de alunos de Ana possuía uma rotina de trabalho já internalizada. 

Desse modo, ao serem indagados sobre quais atividades iriam realizar, eram 

capazes de prever cada uma delas. As aulas eram divididas, geralmente, em dois 

momentos, antes e após a merenda, correspondendo ao trabalho com duas 

disciplinas distintas e durava, em média, duas horas cada um desses momentos. Se 

por alguma razão a professora não pudesse cumprir o horário estabelecido para o 

trabalho em sala de aula com cada área do conhecimento, os alunos indagavam o 

motivo que havia gerado o descumprimento do planejamento.  

 Embora a escola contasse com um bom espaço físico, a sala de aula da 

docente era muito reduzido para acolher os 27 alunos que compunham a sua turma.  

Os discentes, na sua maioria, tinham estudado nessa instituição já desde o início de 

sua educação formal. Segundo depoimento da mestra, grande parte da turma tinha 

iniciado o ano letivo com bastante dificuldades de leitura e escrita, alguns, inclusive, 

ainda não estavam alfabetizados na ocasião em que coletamos nossos dados em 

sua classe.  

Quanto à organização do ambiente da sala de aula, percebemos que não 

havia afixados em suas paredes trabalhos produzidos pelos alunos, somente um 

calendário produzido por ela, informando os dias que aconteceria o trabalho com 

cada disciplina. Nesse cartaz, observamos que a Ana separava as segundas, terças 

e quartas-feiras para o trabalho com a Língua Portuguesa, conforme havia nos 

informado na entrevista que realizamos com ela. 
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2.5. Procedimentos metodológicos 

 

2.5.1. Observação das aulas 

 

Optamos pela realização de observações da dinâmica da sala de aula por 

essas possibilitarem “um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado (...) e a experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da 

ocorrência de um determinado fenômeno” (LÜDKE & ANDRÉ, 1986; p. 26). Assim, 

ao observarmos a dinâmica de funcionamento da sala das professoras investigadas, 

fazendo uso, também, da gravação em áudio e de anotações no diário de campo, 

tivemos como pretensão conhecermos mais de perto a forma pela qual elas 

fabricavam suas práticas relacionadas ao ensino da análise linguística. 

 Inicialmente, perguntamos às mestras em quais dias da semana elas 

trabalhavam com a Língua Portuguesa, pois acreditávamos que as mesmas não 

possuíam dias específicos para o trabalho com cada um dos eixos de ensino da 

língua.  

Nossa hipótese se confirmou em relação à professora Elieci que afirmou 

separar dias específicos para o trabalho com a língua materna na sala de aula – 

segundas, terças e sextas-feiras –, porém, essa mesma dinâmica não era utilizada 

por ela, em relação ao trabalho com cada eixo da língua. Assim, totalizamos 12 

observações em sua sala de aula durante os meses de agosto e setembro de 2009, 

as quais ocorreram de forma sequenciada, quando isso foi possível, perfazendo uma 

média de três observações por semana. 

No entanto, referente à mestra que lecionava em Olinda, nossa hipótese foi 

refutada, já que ela nos informou que tinha dias específicos para abordar cada eixo 

de ensino da língua. Mesmo tendo como foco de nossas investigações à prática de 

ensino da análise linguística, dispusemo-nos a observar as aulas em que a docente 

declarou abordar os outros eixos didáticos, porque acreditávamos que ao propor o 

trabalho com a leitura, a oralidade e a produção textual, ela poderia buscar uma 

articulação entre esses eixos e àquele que trata da análise e reflexão sobre a língua. 

Dessa forma, realizamos 10 observações na sala da mestra supracitada e, 

assim como aconteceu quando coletamos os nossos dados na sala da professora 
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que atuava em Recife, buscamos fazer isso de forma sequenciada quando houve 

oportunidade para tal.  

As nossas investigações6 nas salas de aula das professoras mencionadas 

ocorreram no período de agosto a novembro de 2009, ambas no horário da tarde. 

 Ressaltamos que, embora procurássemos assumir uma postura de 

observação em que nossa presença interferisse o mínimo possível no ambiente e 

desenvolvimento da aula, nem sempre isso foi possível. Por vezes as mestras 

estudadas dirigiam-se a nós para explicar de forma mais detalhada algo acerca da 

atividade que estava propondo, justificar a sua opção a respeito da tarefa que estava 

realizando ou, até mesmo, procurando tirar dúvidas sobre algum assunto que 

estavam trabalhando. Os alunos, por sua vez, nos dirigiam a palavra, sobretudo, 

para pedirem auxílio na realização ou explicação das atividades.  

No que diz respeito aos materiais didáticos selecionados pelas professoras 

como suporte ao trabalho com os aspectos linguísticos, tratamos de conhecer as 

suas opções pelos mesmos e o uso que deles faziam, na sala de aula. Em relação 

aos livros didáticos utilizados, buscamos identificar a concepção de língua e a 

perspectiva de ensino adotada por seus autores. Salientamos que não era interesse 

nosso fazer uma análise dos manuais utilizados pelas mestras, mas de conhecer as 

suas opções pelos mesmos, pelas atividades neles selecionadas para o trabalho 

com a análise linguística e o papel que estes assumiam no planejamento e 

desenvolvimento das aulas que ministraram. 

   

2.5.2. As entrevistas com as mestras 

 

A opção por entrevistas assegurou-se pelo seu “caráter de interação, havendo 

uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde” 

(LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 33). As entrevistas possuíram um caráter semi-

estruturado (ou seja, possuíam questões abertas e fechadas), exatamente por 

permitirem que o pesquisador venha a conhecer mais particularidades a respeito dos 

entrevistados, bem como fazer as adaptações, quando estas se fizerem necessárias 

                                                           
6
 Essas informações serão detalhadas no capítulo 3 dessa dissertação, que tratará de analisar o 

desenvolvimento das práticas docentes. 
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e, neste caso, como as docentes concebiam o ensino de análise linguística, o lugar 

que o mesmo ocupava nas aulas de língua Portuguesa, como fabricavam suas aulas 

e a natureza dos materiais didáticos selecionados para o seu ensino.  

Também foram resgatadas as experiências das próprias professoras com o 

ensino dos aspectos linguísticos, seja como alunas que haviam sido ou como 

docentes que eram no período da realização desta pesquisa e como estes pontos se 

relacionavam entre si.   

Fizemos uso de um roteiro único para os sujeitos entrevistados, o qual guiou 

a entrevista através de tópicos que consideramos essenciais e que nos permitiram 

conhecer as concepções que as docentes tinham acerca do ensino da língua como 

um todo e os objetivos que possuíam ao abordar os aspectos gramaticais nas suas 

aulas. 

Durante a realização da entrevista, as professoras foram solicitadas a falarem 

sobre: 

 

 sua formação acadêmica; tempo de exercício no magistério; turmas que 

lecionaram e outras funções pedagógicas, além da docência, que exerciam 

ou já haviam exercido; 

 suas concepções acerca do ensino de Língua Portuguesa e sobre o ensino da 

análise linguística; 

 seus objetivos ao trabalhar com a língua materna, de forma geral e com os 

aspectos linguísticos, de forma mais específica; os conteúdos de gramática 

que consideravam mais importante ensinar e o porquê de suas escolhas; 

 a forma  pela qual eram abordados os aspectos gramaticais e a articulação 

entre esses e os demais eixos didáticos da língua (leitura, oralidade e 

produção de textos); 

 a opção pelos materiais didáticos utilizados como suporte à fabricação de 

suas rotinas. 

 

As entrevistas aconteceram na sala dos professores das escolas onde 

lecionavam e duraram, em média, duas horas. A partir do uso desses instrumentos 

de investigação, levantamos os dados que consideramos necessários para averiguar 
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em que estão pautadas as práticas pedagógicas das docentes e assim estabelecer 

possíveis relações entre o que falavam e faziam em suas salas de aula. 

A seguir, apresentaremos uma síntese do caminho metodológico que 

traçamos para analisar os dados por nós coletados nesse estudo. 

 

2.6. Plano de análise dos dados 

 

Ao término de nossas observações, procuramos analisar os dados coletados 

à luz da análise de conteúdo temática, proposto por Bardin (1977). Dessa forma, 

demos seguimento ao nosso trabalho de pesquisa, considerando cada uma das 

etapas a que nos propomos estudar: (1) análise do registro em áudio das aulas 

observadas e do diário de campo; (2) análise das entrevistas e (3) análise dos 

materiais didáticos utilizados pelas mestras na construção de suas aulas. 

Para a análise das aulas observadas, tratamos de elencar os eixos da língua 

explorados pelas professoras, a frequência com que eles apareceram nas aulas que 

ministraram e o lugar que ocupava o ensino da análise linguística no 

desenvolvimento de suas rotinas.  

Uma vez que as nossas investigações tinham como foco conhecer como se 

dava a fabricação do ensino da análise linguística na sala de aula, tratamos de 

analisar e refletir sobre a condução das atividades pelas professoras observadas e a 

postura assumida por elas, no seu fazer pedagógico.   

Com o objetivo de conhecer os materiais didáticos selecionados pelas 

docentes para o trabalho com a análise linguística tratamos de elencar os materiais 

utilizados por elas e a forma que eles eram explorados no momento em que 

construíam e desenvolviam as suas aulas. 

No que se refere à análise das entrevistas, utilizamos mais uma vez a 

análise de conteúdo temática, pois, como bem coloca Bardin (1977), o investigador 

escolhe o tipo de conteúdo a ser examinado, podendo ser ele manifesto ou latente, 

cujo interesse é perceber não só o que é dito, mas também o oculto no discurso, 

buscando compreender, inclusive, o que está nas entrelinhas das mensagens.  
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De posse dos dados coletados a partir desse instrumento, organizamos as 

falas das professoras em três blocos: concepções de ensino de língua e objetivos 

para o trabalho com os aspectos linguísticos; os conteúdos gramaticais selecionados 

para o ensino na sala de aula e a opção pela escolha dos mesmos; os materiais 

didáticos utilizados e a fabricação de suas práticas. Dessa forma, no decorrer da 

descrição e análise das aulas observadas, procuramos estabelecer, quando foi 

possível, uma relação entre o que diziam as mestras e o que faziam, efetivamente, 

na prática. 

No capítulo a seguir, dissertaremos sobre a fabricação das práticas de ensino 

desenvolvidas pelas professoras, a partir da descrição de suas rotinas e da análise e 

reflexão acerca das atividades propostas. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

 

 

                     ANÁLISE DOS DADOS   

 

O que faziam as mestras na sala de aula?  

A fabricação das práticas docentes              
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Neste capítulo, dissertaremos sobre a fabricação das rotinas das professoras 

investigadas envolvendo o trabalho com a análise linguística. Para tal, analisaremos 

as entrevistas realizadas com as mestras e as aulas observadas. 

Assim, de posse desses dados, buscaremos responder as seguintes 

questões: 

 

1- Que lugar ocupava o ensino da análise linguística nas aulas de língua 

portuguesa ministradas pelas professoras?  

2- Quais e como eram escolhidos os conteúdos a serem explorados nesse eixo 

didático e a perspectiva metodológica adotada para o seu ensino? 

3- Quais materiais pedagógicos eram selecionados para o trabalho com a 

análise linguística?  

4- Que atividades propunham as mestras ao explorarem os fenômenos 

linguísticos?  

 

Daremos início à nossa análise explicitando o período e o quantitativo de 

observações realizadas nas classes de cada uma das professoras e 

apresentaremos tabelas individuais contendo uma breve descrição das aulas 

ministradas por cada uma delas. Em seguida, elencaremos os conteúdos abordados 

pelas mestras e a perspectiva metodológica adotada ao explorá-los. Em um terceiro 

momento, discutiremos sobre as opções das docentes em relação aos materiais 

didáticos selecionados para o ensino da análise linguística e, por fim, discutiremos 

algumas atividades fabricadas pelas mestras com foco no referido eixo de ensino. 

 

3.1 Período da coleta de dados 

 

 As investigações das aulas ministradas pelas professoras ocorreram no 

período compreendido entre os meses de agosto e novembro de 2009, sempre no 

turno da tarde. Ressaltamos que, como já apresentado no capítulo 2, devido à 

grande dificuldade de localização de uma professora que atuasse em Olinda e que 
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estivesse disponível a participar desse estudo, a coleta de dados nas salas das 

mestras deu-se em períodos distintos. 

No quadro a seguir podemos melhor visualizar o período em que realizamos 

as observações nas salas de aula de cada uma das professoras: 

 

  Quadro 1: Período de observações nas salas de aula das professoras investigadas  

PERÍODO DE OBSERVAÇÕES DAS AULAS
 

Professora Agosto Setembro Outubro Novembro 

Elieci X X - - 

Ana - - X X 

 

Queremos esclarecer que opção pelo início da coleta 

de dados no segundo semestre se deu a partir das sugestões feitas por Elieci, pois, 

segundo sua experiência docente, muitos alunos iniciavam o ano letivo não estando 

alfabetizados e, assim, as professoras, de modo geral, elaboravam seus 

planejamentos iniciais voltando-se, prioritariamente, para atividades de apropriação 

e ou de consolidação do SEA (doravante Sistema de Escrita Alfabética). Assim, as 

observações realizadas corresponderam a um total de 22 aulas, das quais 12 

ministradas por Elieci (Recife) e 10 outras ministradas por Ana (Olinda).  

O quadro a seguir nos fornece um panorama geral das aulas que 

acompanhamos nas classes de cada uma delas: 

 

Quadro 2: Observações nas salas de aula das mestras 

OBSERVAÇÕES NAS SALAS DE AULA DAS MESTRAS 

Professora Agosto Setembro Outubro Novembro Total 

Elieci 7 5 - - 12 

Ana - - 8 2 10 

Total geral de aulas observadas: 22 

 

Com base nos dados exibidos, podemos verificar que o quantitativo de 

investigações realizadas nas duas classes não foi igual. No entanto, o fato de não 

possuirmos um número idêntico de aulas observadas não interferiu nos resultados 

das análises, uma vez que, como já explicitamos anteriormente, não tínhamos como 

objetivo estabelecer uma comparação entre as suas práticas de ensino, mas sim, de 

conhecer como as professoras construíam suas práticas no tocante ao trabalho com 

a análise linguística.  
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Salientamos ainda que, embora as docentes tivessem afirmado possuir dias e 

horários específicos para o trabalho com a língua, em nossas observações nós 

constatamos que nem sempre essas rotinas eram consideradas, podendo ser 

alteradas de acordo com o que as mestras pretendiam trabalhar no dia/semana e de 

acordo com o calendário escolar. 

Nas seções seguintes, discutiremos as concepções e os objetivos que 

possuíam as mestras para o trabalho com a análise linguística e as rotinas 

desenvolvidas por elas ao trabalharem com a língua materna na sala de aula. 

Aportaremos uma maior atenção para as aulas em que as docentes exploraram os 

fenômenos linguísticos, foco da nossa pesquisa. 

 

3.2 O que as mestras faziam nas aulas de Língua Portuguesa? O que 

priorizavam no seu ensino? 

 

Consideramos ser importante, iniciarmos essa seção apresentando os 

objetivos para o ensino de língua materna que possuíam as mestras investigadas e 

as suas concepções acerca do trabalho com a língua materna e com a análise 

linguística na sala de aula, por acreditarmos que essas informações podem ajudar-

nos a compreender melhor os procedimentos metodológicos que adotaram e as 

suas opções em relação às atividades que propuseram no desenvolvimento de suas 

rotinas por nós observadas. Nesse sentido, concordamos com Antunes (2007) 

quando afirma que: 

 

A complexidade do processo pedagógico impõe, na verdade, o cuidado em 
se prever e se avaliar, reiteradamente, concepções (O que é a linguagem? 
O que é uma língua?), objetivos (Para que ensinamos? Com que 
finalidade?), procedimentos (Como ensinamos?) e resultados (O que temos 
conseguido?), de forma que todas as ações se orientem para um ponto em 
comum e relevante: conseguir ampliar as competências comunicativo-
interacionais dos alunos. (p.34) 
 
 

Durante a entrevista realizada com Elieci, a docente disse acreditar que 

devido à ausência do domínio de algumas competências que os alunos já deveriam 

ter consolidado ao ingressarem no 2º Ano do 2º Ciclo (antiga 4ª série do ensino 

fundamental), os objetivos para o ensino de Língua Portuguesa, ao longo dos anos, 
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tinha se modificado bastante e, por conseguinte, o trabalho na sala de aula estava 

tomando outro rumo: 

 

”Eu acho que de uns anos pra cá, os objetivos nossos para o ensino de 

Língua Portuguesa foram mudando devido às circunstâncias do próprio 

sistema, porque assim, antes, cerca de 13 anos atrás, quando a gente 

fazia o planejamento, tinha essa questão da gramática, produção e 

compreensão de texto, leitura e compreensão... só que a gente chegou 

num estágio que, numa 4ª série, se você conseguir que o menino saia 

lendo, compreendendo e escrevendo bem, você já conseguiu uma 

grande coisa. O que tá acontecendo aqui (referindo-se à escola onde 

trabalhava) é os meninos chegarem no 2º ano do 2º ciclo sem estarem 

alfabetizados. Então o que é que a gente faz? Tem que alfabetizar! 

Porque não adianta tá passando conteúdo se eles ainda não sabem nem 

ler, nem escrever... Então veja só, o que mais a gente tem como objetivo 

hoje em dia é o quê? É o aluno ler, compreender textos, sabe? 

Interpretar e compreender textos, que isso muitas vezes as pessoas 

pensam que é a mesma coisa e não é, né? E a produção... a produção 

textual. Agora isso não deixando de lado algumas questões gramaticais 

que são necessárias para isso. O meu objetivo é que os alunos leiam, 

compreendam o que leram, saibam dizer a ideia do texto, compreendam 

o que há nas entrelinhas do texto... Leiam e produzam textos de vários 

gêneros, que tratem de situações do dia-a-dia deles, que interajam com 

textos de gêneros variados... E  que sejam coerentes.”  

 

Como podemos observar no depoimento supra-apresentado, a docente 

deixou explícito que o seu principal objetivo ao ensinar a língua na sala de aula era 

levar os alunos a ler, interpretar, compreender e produzir textos de gêneros 

variados. Percebemos uma certa preocupação da mestra em trabalhar com textos 

em que as temáticas tratassem de situações vivenciadas pelos aprendizes no seu 

cotidiano. Desse modo, os objetivos apresentados por Elieci nesse trecho da 

entrevista parecem apontar para um ensino cujas práticas têm como pretensão levar 

os educandos a perceberem a funcionalidade da língua nas diversas situações de 

uso.  
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Em seu depoimento a mestra também relatou que ao elaborar o planejamento 

para trabalhar com a turma durante o ano letivo, procurava levar em consideração 

as dificuldades que os discentes apresentavam já desde o início do processo de 

ensino/aprendizagem.  

Ao indagarmos a docente acerca da relevância do trabalho com a análise 

linguística para a formação de leitores e escritores proficientes, Elieci declarou ser 

muito importante explorar os aspectos gramaticais nas aulas porque a língua oficial 

(enfatizada por ela como a “língua padrão”) pedia a apreensão desses 

conhecimentos. Pudemos observar na sua fala que ao referir-se ao trabalho com a 

análise linguística a mestra relacionava-o ao ensino dos conteúdos da GN 

(Gramática Normativa).  

Elieci também pontuou que não achava coerente cobrar dos alunos, 

principalmente de “4ª série”, um conhecimento aprofundado dessas taxonomias.  

 

“Agora o que eu acho é que deve haver a gramática de acordo com cada 

nível, por exemplo: substantivo tem para você trabalhar numa 1ª, numa 

2ª. 3ª e 4ª série, uma coisa assim repetitiva, então vamos ver como é 

que a gente pode trabalhar a conceituação, o conceito numa 1ª série, o 

que é que vai dar continuidade numa 2ª, de acordo com o nível 

entendeu? Porque tem aluno que, realmente, não compreende mesmo 

as regras. Mas se é importante ter conhecimento das regras 

gramaticais? É importante sim! Agora eu acho que a gente também não 

vai cobrar dos alunos de 4ª série o conhecimento, assim, tão 

aprofundado dessas regras, fazer essa cobrança toda”. 

 

Ainda em justificativa a essa concepção e, por conseguinte, ao ensino dos 

conteúdos gramaticais na sala de aula, Elieci acrescentou que tais conhecimentos 

são, estritamente, necessários à instrumentalização dos discentes para que tenham 

iguais condições de concorrer com alunos de escolas privadas, às vagas oferecidas 

nos vestibulares e concursos que eles se submeteriam futuramente.  Esse 

pensamento da mestra aparece de forma bem explícita em uma de suas falas, em 

outro momento da entrevista: 
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“Eu sou contra esse negócio de não ensinar gramática aos 

meninos, não ensinar as regras... Os meninos têm que saber as 

regras memorizadas, saber dizer... saber identificar e classificar 

um substantivo, um adjetivo, um pronome... porque quando eles 

forem fazer concurso ou vestibular, é isso que é exigido e se eles 

não tiverem esses conhecimentos... tão fora! Vão ser passados 

para trás pelos outros alunos que estudaram em escolas privadas!” 

 

Ainda dentro desse contexto, podemos perceber que uma terceira motivação 

levava a mestra a incluir na sua prática o ensino dos conteúdos da gramática 

normativa: a aquisição de informações culturais, a possibilidade de ascensão social 

e o domínio da chamada norma culta como forma de garantir aos educandos a 

participação plena na sociedade em que se encontram inseridos.   

A professora Ana, por sua vez, ao apontar os seus objetivos para o trabalho 

com a língua materna na sala de aula, afirmou que sua pretensão era fazer com que 

os alunos percebessem a funcionalidade da língua e tivessem a oportunidade de 

conhecer e interagir com os diversos textos que circulam socialmente, a fim de 

estabelecer uma comunicação mais eficaz entre os seus usuários, nas mais diversas 

situações: 

  

“Assim, em Língua Portuguesa, com séries iniciais, eu vejo o quê? 

A gente tem que pensar por que é que a língua existe, qual é a 

funcionalidade da Língua Portuguesa. Então o menino não está na 

escola só pra aprender o substantivo, o adjetivo [...]. Então a língua 

tem uma funcionalidade. Primeiro qual o meu objetivo para o 

ensino de Língua Portuguesa ? É estabelecer uma comunicação 

entre as pessoas de uma forma geral... Para que os indivíduos 

possam se comunicar, interagir melhor...  Então é a linguagem oral 

e escrita, para que o indivíduo seja capaz de estabelecer essa 

comunicação nas mais diversas situações da vida.  

[...] O que eu pretendo? Que os alunos conheçam os diversos 

textos sociais, né? E que possam interagir entre eles (indivíduos) 

de forma lida e de forma escrita, ou seja, tenha capacidade de 

conhecer, reconhecer e interagir com ele, tanto oralmente como 
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por escrito, né?  

[...] Assim, que eles saibam qual é a função daquele texto na vida 

deles. Saber como utilizar esses diversos textos nas situações do 

dia-a-dia. 

 

 As colocações da professora nos apontam que a concepção subjacente à sua 

prática de ensino parece estar baseada numa perspectiva sócio-interacionista da 

língua. Ao expor suas intenções para o trabalho com a língua, percebemos que há 

em sua fala, uma preocupação em criar situações que levem seus alunos a 

perceberem a função social da leitura e da escrita, a fim de que possam interagir de 

modo eficiente nas diversas situações comunicativas vivenciadas no seu dia-a-dia.  

Em relação ao trabalho com o eixo da análise linguística na sala de aula, Ana 

declarou: 

 

“(...) a gramática tem que ser enfocada, porque quando a gente lê, 

quando a gente escreve, tem regra, tem norma...  

Eu parto do pressuposto de que o aluno sabendo a gramática vai 

escrever melhor e vai cometer menos erros ortográficos, então ele 

não vai só organizar esse texto melhor por escrito e oralmente, 

mas ele também vai ler melhor, escrever melhor e falar melhor. 

Eu acho que aprender as nomenclaturas e os conceitos vai surtir 

uma melhor compreensão dos textos orais e escritos”. 

  

As colocações da mestra em relação à aprendizagem de nomenclaturas e 

conceitos dos conteúdos gramaticais expressas em sua fala parecem refletir a 

tradição que se instaurou ao longo da história do ensino de língua em nossas 

instituições escolares: ensina-se a gramática como um fim em si mesmo e não como 

ponto de partida para a exploração ativa e a observação de regularidades no 

funcionamento da língua, assim como de seus recursos expressivos em geral.  

Como enfatizam Ledur (1996) e Travaglia (1997), a preocupação da escola, 

ano após ano tem sido a de ensinar aos discentes a forma “correta” de falar e 

escrever, através de regras e exemplos tidos como bons para serem imitados na 

expressão do pensamento.  
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Nesse contexto, como bem pontuou Batista (1991), a idéia de que a 

gramática normativa, historicamente, tem como função orientar as práticas 

linguísticas a fim de permitir uma comunicação mais eficaz dos seus usuários, quer 

seja oralmente ou através da escrita, aparece de forma explícita na fala de Ana. 

Concordamos com Neves (2002) que é papel da escola oportunizar aos 

alunos uma formação que lhes garanta o domínio da língua padrão para que 

ocupem posições minimamente situadas na escala social, porém o domínio do 

português considerado “correto” não seria a garantia dessa ascensão. Como bem 

coloca Britto (1997), “o papel da escola deve ser o de garantir ao aluno o acesso à 

escrita e aos discursos que se organizam a partir dela” (p.14). Diante do exposto 

pela docente, poderia se questionar o que a escola está chamando de língua “certa 

ou errada”. 

É importante destacar que em outro momento da entrevista, a professora 

explicitou que as suas experiências enquanto docente demonstravam que a 

aprendizagem da gramática não garantia a formação de produtores de textos 

proficientes. Contrariando as afirmações que havia feito anteriormente, a docente 

disse acreditar que a formação de bons leitores e escritores se dava através da 

prática, dito em outras palavras, a partir do exercício constante da leitura e da escrita 

de textos. Eis o trecho do seu depoimento, a seguir:  

 

“Eu acho que a gramática devia ajudar a escrever mais e escrever 

melhor, mas a minha experiência tem mostrado que não, que 

necessariamente, assim, num tem essa coisa de causa-

consequência: Então estuda muita gramática, sabe muita 

gramática, sabe escrever muito bem... eu acho que não tem essa 

relação de causa-efeito, não! Eu acho que não garante que os 

alunos serão bons leitores e bons escritores, não! A minha prática 

tem mostrado isso!  

Pra você escrever melhor e ler melhor, é um exercício constante. 

Se eu quero ler melhor, eu vou ter que tá lendo sempre, se eu 

quero escrever melhor, também tenho que tá escrevendo sempre. 

Na própria leitura eu vou tá aperfeiçoando tanto a leitura, como 

também aperfeiçoando a minha escrita.” 
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O fato de a mestra explicitar que em suas experiências docentes o ensino dos 

conteúdos gramaticais não tem atendido ao objetivo de formar leitores e escritores 

eficientes, mas ainda assim investir nesse ensino, parece-nos ter uma estreita 

relação com a forma de conceber a língua de um conjunto de formadores de opinião 

que atuam no sentido de reforçar os valores de senso comum: “a escola ensina 

assim porque a sociedade exige – e a sociedade exige porque a escola ensina 

assim” (BRITTO. 1997; p.185).  

 Uma análise mais ampla dos depoimentos das mestras nos leva a corroborar 

com as afirmações de Chartier (2007) de que os professores, ao falarem sobre o seu 

ofício, situam suas ações no terreno da moral (altruísta ou idealista) e do 

testemunho pessoal, em detrimento da avaliação objetiva das mesmas e/ou dos 

saberes teóricos.  

Na seção seguinte, com a intenção de conhecermos as práticas de ensino 

desenvolvidas pelas docentes ao proporem o trabalho com a análise linguística, 

apresentaremos, para cada uma das mestras, quadros com as amostras das 

atividades desenvolvidas pelas docentes durante as nossas observações, e 

exibiremos gráficos contendo a frequência de exploração dos eixos didáticos que 

compõem o ensino da língua materna.  

 

3.2.1. A rotina da professora Elieci 

 

Com o objetivo de melhor compreendermos como Elieci construía a sua 

prática envolvendo o ensino análise linguística, observamos um conjunto de 12 

aulas por ela ministradas. 

Durante as nossas observações (ocorridas entre os meses de agosto e 

setembro de 2009) verificamos que a professora propôs atividades diversificadas e 

que envolviam a exploração de todos os eixos de ensino da língua. Tais atividades 

eram realizadas de maneira sistemática e, na maioria das vezes, de forma 

encadeada, revelando que a mestra possuía uma preocupação em assegurar a 

progressão dos conteúdos trabalhados. Constatamos também que, ao início de cada 
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uma das atividades, Elieci explicitava para os alunos os objetivos pretendidos com 

as mesmas. 

Com base nas informações coletadas durante a entrevista com a professora 

nós pudemos inferir que o trabalho com a língua materna na sala de aula nutria-se, 

essencialmente, das experiências que ela vinha acumulando no decorrer dos anos 

de exercício do magistério, das trocas de experiências com os demais colegas de 

profissão ocorridas em momentos informais (encontros nos corredores das escolas; 

na sala dos professores; nas reuniões de planejamento, etc.) como também formais 

(formações). Sobre a construção da sua prática, Elieci declarou: 

 

“Eu construo a minha prática de acordo com as experiências que 

eu tenho... Anteriores, e sempre procurando os colegas... Assim... 

É que aqui na escola a gente desenvolve muitos projetos, troca 

muitas ideias. Então o que o professor vivenciou na sala dele, aí a 

gente troca ideias: “vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito... O 

que você acha?” Aí o outro já dá sua ideia também, entendeu?  

Também é muito do que eu vivenciei durante esses tempos de 

ensino, com as 4ª séries, principalmente. A experiência que eu tive 

quando ensinei de 5ª a 8ª série, com um grupo de professores de 

Língua Portuguesa foi muito bom, eram pessoas... Assim... Que já 

tinham feito especialização, já tinham feito pesquisa nessa área de 

língua, então a gente trocava muitas ideias. 

Eu busco muito essas experiências que eu tive e os projetos que a 

gente vivencia aqui, as ideias que surgem: “mirabolantes”. Aqui na 

escola já teve uma oficina de gêneros, quando começou essa ideia 

de gêneros, né? Então no projeto eu fiquei responsável pela área 

de língua, então fiz uma pesquisa sobre gêneros em uns livros que 

eu tinha em casa, em uns materiais que o pessoal (professores) 

tinha me emprestado.  

Eu baseio minha prática também nas propostas da rede, mas 

acrescento mais algumas outras coisas, eu olho a proposta da rede 

porque a gente não pode deixar de fazer o que tem na caderneta7, 

né?  

                                                           
7
 No diário de classe da mestra, nas páginas finais encontravam-se elencadas algumas competências 

que deveriam ser atingidas pelos alunos ao término do ano letivo. Tais critérios deveriam ser 
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Tem também as coisas que eu aprendi quando estudava na escola 

e na faculdade e também quando tinha, há muuuuito tempo atrás, 

formação continuada, porque agora, praticamente não tem mais.” 

 

De acordo com o depoimento da mestra, podemos constatar que as 

discussões teórico-metodológicas vivenciadas nos encontros de formação 

continuada e os saberes construídos durante sua formação acadêmica inicial 

aparecem como elementos secundários no discurso acerca da fabricação das aulas 

da professora. As declarações de Elieci confirmam a teoria defendida por Chartier 

(2007) de que as táticas de ensino adotadas com mais facilidade pelos professores, 

no momento em que estes fabricam suas práticas docentes, são “as receitas” que 

foram validadas por eles mesmos durante a sua atuação na sala de aula e pelos 

colegas de profissão, autorizadas às variações pessoais e discutidas entre si, em 

detrimento daquelas encontradas nos textos acadêmicos e/ou nas publicações 

didáticas.  

Desse modo, ainda segundo a autora, ao contrário das informações que 

procuram evidenciar o “porquê” e as “explicações ou modelos” do fazer, o “como 

fazer” e os “protocolos de ação” são as informações privilegiadas pelos docentes 

quando eles se deparam com a realização de leituras de textos impregnados dos 

saberes construídos pela academia, mas que raramente incluem suas expectativas 

quanto ao cotidiano escolar. 

Para análise do cotidiano da prática de Elieci, categorizamos e analisamos os 

exercícios por ela propostos e, para a apresentação dos dados obtidos, optamos 

pela utilização de um quadro contendo uma síntese das atividades vivenciadas, 

como vemos a seguir: 

 

 
  Quadro 3: Rotina - Professora Elieci 

DATAS DIAS DA SEMANA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

17/08/2009 Segunda-feira 1) - Leitura, interpretação e contação de fábulas com 
exploração de alguns aspectos linguísticos;  

    - Exercício escrito: questões de interpretação do texto 

                                                                                                                                                                                     
considerados pelos professores no momento em que avaliassem as competências dos alunos e 
dessem seus pareceres quanto à promoção dos mesmos ao nível de ensino posterior.  
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e exploração de alguns aspectos linguísticos; 

    - Produção e apresentação oral dos textos de opinião 
escritos pelos alunos sobre as fábulas vivenciadas com 
exploração de alguns aspectos linguísticos;    

18/08/2009 Terça-feira 2) - Correção da tarefa de casa – exploração dos tipos 
de frases e emprego dos sinais de pontuação; 

    - Leitura coletiva e cântico da poesia “Folclore”. 

21/08/2009 Sexta-feira 3) - Cântico e coreografia da versão musical do texto 
“Folclore”; 

    - Leitura do livro de literatura “A onça e o Saci” e 
exploração de alguns aspectos linguísticos; 

    - Ensaio da encenação da peça teatral criada a partir 
do livro de literatura supracitado. 

24/08/2009 Segunda-feira 4) - Leitura e interpretação das histórias “Primeira festa 
no céu” e “Segunda festa no céu” com exploração de 
alguns aspectos linguísticos; 

    - Exercício escrito (gêneros dos substantivos); 

    - Produção de texto – contação escrita dos textos lidos 
com exploração de alguns aspectos linguísticos; 

08/09/2009 Terça-feira 5) - Leitura e interpretação oral do  livro informativo 
sobre o trânsito “Onde fica o Paraíso?” e exploração de 
alguns aspectos linguísticos; 

    - Exercício escrito – interpretação do livro e análise 
morfológica de frases retiradas do texto. 

    - Produção de texto de opinião sobre as cidades, 
apresentadas na história lida. 

11/09/2009 Sexta-feira 6) – Correção individual dos textos produzidos pelos 
alunos e reescrita dos mesmos com exploração de 
alguns aspectos linguísticos.  

14/09/2009 Segunda-feira 7) - Leitura e interpretação oral e em duplas de texto 
xerocado (história em quadrinhos); 

    - Exploração oral das classes das palavras e ensino 
dos pronomes; 

    - Exercício escrito – pronomes pessoais retos. 

21/09/2009 Segunda-feira 8) - Leitura e interpretação da história “Um passeio no 
passado” do livro informativo do DETRAN” e exploração 
de alguns aspectos linguísticos; 

    - Interpretação oral e escrita do texto; 

    - Exploração oral dos pronomes pessoais (na 
explicação da tarefa de casa). 

22/09/2009 Terça-feira 9) - Leitura de textos informativos (panfletos distribuídos 
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pelo DETRAN); 

     - Produção de cartazes em grupos, sobre os cuidados 
no trânsito; 

     - Correção da tarefa de casa no quadro (análise 
morfológica de frases);  

     - Exploração oral de alguns aspectos gramaticais 
(letras maiúsculas e minúsculas, classe das palavras, 
concordância verbal e nominal e pontuação). 

25/09/2009 Sexta-feira 10) – Leitura,  produção de cartazes, exploração de 
alguns aspectos linguísticos e apresentação oral dos 
textos produzidos pelos alunos sobre o trânsito 
(continuação da aula anterior); 

      - Exploração oral das características do cartaz e de 
alguns aspectos gramaticais (letras maiúsculas, 
ortografia, concordâncias verbal e nominal, pontuação). 

28/09/2009 Segunda-feira 11) - Leitura, interpretação oral e cântico da música „”É 
bom ser criança” e do texto “Os direitos das crianças” ; 

      - Exercício xerocado sobre os direitos das crianças – 
atividade em duplas. 

29/09/2009 Terça-feira 12) - Leitura, interpretação oral; 

      - Exercício de interpretação do texto lido.       

 

 

Como podemos constatar, Elieci havia selecionado dias específicos da 

semana para a realização do trabalho com a Língua Portuguesa (segundas, terças e 

sextas-feiras). Embora essa escolha parecesse importante para o desenvolvimento 

da prática da professora, observamos que a seleção do horário não se configurava 

como um divisor entre o trabalho com a língua materna e as demais áreas do 

conhecimento. Um bom exemplo desse fato ocorreu no dia 21/09/2009 quando a 

docente retomou na aula de português (através da leitura de um livro paradidático) 

um assunto já abordado em uma aula de Geografia. 

Também pudemos observar que, durante o desenvolvimento da aula, a 

mestra buscou abordar mais de um eixo didático e para fazê-lo, na maioria das 

vezes, ela deu continuidade a um assunto vivenciado anteriormente (salvo os dias 

em que ela abordava um novo conteúdo).  

No que se refere aos eixos explorados, com a preocupação de uma melhor 

visualização dos dados, optamos por exibi-los através de um gráfico, como a seguir: 
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Gráfico 1 – Eixos explorados – Elieci (em percentual) 

 
 

 

Como verificamos, o trabalho com a leitura teve incidência nas 12 aulas 

observadas e, na grande maioria das vezes, serviu de “ponto de partida” à 

exploração de outras atividades. A exploração da análise linguística, foco de nossas 

investigações, foi observada em 11 aulas, perfazendo um total de 92% do total das 

aulas que nós acompanhamos. No que concerne à produção de textos e à oralidade, 

observamos que à exploração dos mesmos ocorreram de maneira menos 

significativa, correspondendo a 50% e 42% (respectivamente) do total das aulas 

observadas e que visavam explorar os eixos de ensino da língua. 

É interessante observarmos que, por apresentar o ensino da leitura a maior 

incidência entre os eixos abordados, justifica a segunda maior incidência entre os 

eixos explorados recair sobre a análise linguística, já que o trabalho com esse eixo 

aconteceu, na maioria das vezes, articulado a essa unidade de ensino mencionada. 

Nesse sentido, constatamos que o eixo que trata do ensino dos fenômenos 

linguísticos tinha lugar de destaque nas aulas construídas por Elieci. 

Quando solicitada a falar acerca do trabalho com a análise linguística, a 

mestra afirmou que muitas vezes sentia-se confusa quanto à realização do mesmo 

e, embora considerasse importante abordar os conteúdos gramaticais em classe, as 

questões relativas ao o quê abordar, como e quando a deixavam “desconfortável” as 

escolhas a serem feitas. Esse fato pode ser constatado mais claramente a partir das 

afirmações feitas por ela no momento da entrevista, como podemos observar a 

seguir: 
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“Eu acho que é isso que às vezes a gente tá errando, de não 

cobrar a questão gramatical, né? Em que momento você, 

realmente, vai ter que cobrar as questões da gramática? O que é 

que eu devo explorar? Que conteúdo?  

Mas às vezes eu não sei o que é que a gente vai cobrar, aí eu 

penso: „Meu Deus, será que isso daqui eu tô indo certo ou será 

que eu tinha que fazer outra coisa, ou de outro jeito?‟ Eu me 

confundo...  

Acho que isso é uma coisa que deve ser muito trabalhada com os 

professores.”  

 

O discurso da docente revela não apenas uma dificuldade na seleção dos 

conteúdos a serem abordados, mas também a forma pela qual eles devem ser 

explorados e avaliados. Percebemos claramente que a mestra sentia falta de um 

direcionamento no que concerne ao conteúdo programático, como também já 

evidenciado por Morais (2002).  

Esse autor observou que nos programas de formação continuada (nos quais 

atuou junto aos professores das redes públicas de ensino) havia sempre certa 

“intranquilidade” entre os docentes sobre a forma mais adequada de ensino dos 

“antigos conteúdos da gramática”. 

Elieci ainda acrescentou considerar que a quantidade de estudos voltados 

para a análise do trabalho de reflexão sobre a língua era insuficiente. Esse fato 

poderia, em sua opinião, justificar a dificuldade coletiva dos professores em 

desenvolverem uma prática de ensino articulada entre a análise linguística e os 

demais eixos de ensino da língua. A professora afirmou: 

 

“Como a gente não foi preparada pra trabalhar com a gramática a 

partir do texto, pra gente fica difícil trabalhar a gramática 

contextualizada, porque a gente não foi preparada dessa forma. Aí 

essa é a maior dificuldade que os professores têm. Então muitos 

ainda continuam trabalhando a gramática isolada e não 

contextualizada, porque eles não têm... Não sabem como fazer.  

Até um curso de extensão de gramática que eu fiz pago pela 
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prefeitura daqui (referindo-se à rede de Recife) com vários 

professores da Federal. A gente perguntava pra eles: “e tem hoje 

em dia gramática contextualizada?” Eles não sabiam responder 

direito. Porque isso é difícil de encontrar...  

Eu acho assim, que foi uma mudança, mas que não teve uma 

preparação para que os professores trabalhassem dessa maneira... 

Aí se torna difícil!” 

 

As colocações de Elieci confirmam o posicionamento de Britto (1997), 

segundo o qual, entre os fatores que contribuem para a permanência do ensino 

tradicional da Língua Portuguesa, estaria a “baixíssima interação (ou virtual ausência 

de interação) entre o primeiro e segundo graus e a universidade” (p. 184).  

Neves (2002) compartilha essa discussão e pontua que há uma grande 

preocupação, por parte da academia e dos programas de formação continuada, com 

a apresentação de um diagnóstico do que ocorre nas salas de aulas, porém não há 

essa mesma preocupação em intervir de forma sistemática e efetiva nas situações 

encontradas.  

Assim, embora Elieci tenha afirmado que a memorização de nomenclaturas, 

taxonomias e regras de uso constituía-se uma importante ferramenta para auxiliar o 

aluno a desenvolver sua capacidade leitora e produtora de textos, na grande maioria 

das situações por nós observadas, a proposição do ensino nessa perspectiva não se 

configurou como modelo privilegiado de sua prática. O ensino da gramática 

tradicional normativa parecia estar presente em sua rotina por duas razões que se 

interligavam: uma de natureza institucional e outra, por questões pessoais.  

A primeira dessas razões justifica-se pela preocupação que a mestra tinha em 

atender a uma cobrança da escola para com o cumprimento de um programa pré-

estabelecido8 para o nível/série em que ela trabalhava. 

Além das necessidades “institucionais”, Elieci também relatou, em conversas 

informais, que os próprios pais dos alunos consideravam a exploração dos 

                                                           
8
 O “programa pré-estabelecido” ao qual nos referimos seria aquele elaborado a partir dos livros 

didáticos adotados pela mestra e que tratam os conteúdos da gramática normativa como objeto 
privilegiado (e muitas vezes único) de ensino. Nessa perspectiva, as categorias gramaticais 
apresentadas em seus sumários, seriam tidas como “referências” para elaboração do planejamento 
anual e indicativas dos conteúdos a serem aprendidos pelos alunos no decorrer do ano letivo. 
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conteúdos da gramática (através de exercícios de treino e memorização) como 

fundamental para a aprendizagem da Língua Portuguesa.  

A mestra também explicitou considerar o trabalho com os fenômenos 

linguísticos de forma reflexiva como sendo insuficiente e apontou para a 

necessidade de um ensino mais normativo caso desejemos garantir aos alunos 

pertencentes às camadas sociais desfavorecidas uma maior possibilidade de acesso 

às vagas nos concursos e vestibulares. Desse modo, para Elieci, o imperativo do 

investimento em um ensino sistemático, envolvendo a memorização e classificação 

dos conteúdos estudados, precisa ser considerado. 

Embora nós concordemos com a docente sobre a necessidade de se 

organizar um ensino sistemático, consideramos importante precisar que o trabalho 

com a metalinguagem9 deve ser, sobretudo, desenvolvido a partir de uma prática 

que oportunize a análise e reflexão acerca do funcionamento da língua como, por 

exemplo, a partir da observação de regularidades e irregularidades nela presentes, 

para que, entre outras coisas, os educandos entendam a norma padrão como sendo 

mais uma de suas variantes e (re) criem as próprias regras de uso desses conteúdos 

(PCN/LP, 1997).  

Nessa perspectiva, os livros de gramática, os dicionários, entre outros 

compêndios gramaticais, deveriam aparecer como materiais de consulta a serem 

utilizados de maneira significativa e não como livros detentores de verdades 

imutáveis, inflexíveis, únicas.  

 

3.2.2. A rotina da professora Ana 

 

Com o intuito de conhecermos e analisarmos as táticas de ensino 

desenvolvidas pela professora Ana ao explorar os aspectos linguísticos, nos 

dispomos a observar 10 aulas ministradas por ela, durante os meses de outubro e 

novembro de 2009.  

Assim como Elieci, após as investigações e a entrevista empreendida com a 

mestra, pudemos concluir que as suas práticas eram resultados, sobretudo, de 

                                                           
9
 Entendido aqui como a capacidade que o usuário tem de falar sobre a sua língua. 
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experiências acumuladas no decorrer dos anos de exercício de sua profissão 

docente e das trocas de ideias com os colegas em momentos formais e informais, 

no ambiente de trabalho. As declarações da mestra no depoimento a seguir, 

apontam alguns dos subsídios em que ela se apoiava para construir e desenvolver 

as suas aulas: 

 

“Para construir as minhas aulas, eu me baseio na minha turma, no nível 

que ela se encontra, assim, mesmo tendo conhecimento dos conteúdos 

que são próprios da 4ª série, eu não sigo eles, eu primeiro vejo a realidade 

da turma pra ver o que eu vou trabalhar com os alunos.  

A minha prática é fruto do retrato que eu tenho da minha turma, da 

realidade da minha turma... É, com certeza, fruto das minhas experiências 

de anos anteriores, porque coisas que inicialmente eu achava que davam 

certo, passar por cima, atropelar, não dá certo.  

Minha prática é fruto de estudos. É fruto de uma formação que eu tive, né? 

É fruto de trocas de experiências com os colegas. Eu acho assim, que é o 

conjunto, não dá pra dizer que é só por isso ou por aquilo, porque se eu 

resolvo adotar determinada prática, é com base nas leituras que eu já tive, 

que já fiz, com base nas práticas que eu vou construindo todos os anos. Às 

vezes a gente pega cada turma e diz: “Meu Deus, já tô aqui há 2, 3 anos e 

sempre fazia assim e com essa turma foi diferente”.  

As conversas com os colegas é muito importante, ver a prática deles 

também, porque de repente você pode fazer de um jeito e você vê que não 

tá dando certo e teu colega tá fazendo de outro jeito que tu não conhecias 

e tu diz: “Eu vou testar daquele jeito pra ver se surte um efeito bom.” 

 

 

Podemos perceber que assim como Elieci, as colocações da mestra dialogam 

com as afirmações de Chartier (2007) de que as práticas dos professores são frutos, 

sobretudo, do “ver fazer” e “ouvir dizer” entre colegas de profissão.  

Ana discorrendo, ainda, sobre os subsídios que permeiam a construção e 

desenvolvimento de suas práticas, disse acreditar que o professor se fazia como tal, 

no dia-a-dia da sala de aula, através das experiências e experimentos vivenciados 

por ele no processo de ensino e aprendizagem. Ela afirmou também que a faculdade 
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não ensinava ninguém a ser professor, mas apenas habilitava-o a exercer a 

profissão: 

 

“A sala de aula é uma coisa que eu gosto e continuo aprendendo. 

Cada ano é uma experiência nova! A gente fazer uma licenciatura 

num quer dizer que a gente é professor, a gente tá habilitado 

“para”, mas a gente se faz professor no dia-a-dia da nossa prática, 

da nossa sala de aula, não que as coisas que a gente aprenda na 

faculdade não sirvam, servem! Mas as coisas não acontecem 

daquela forma, arrumadinha, bonitinha, tá entendendo? Então 

você tem que ir sentindo a realidade, trabalhando de acordo com 

aquela realidade e chegando onde você, enquanto professor, pega 

preparação e sabe aonde o aluno deve chegar. É na prática que a 

gente vai aprendendo, na troca de experiências com outros 

colegas... é o dia-a-dia, entende?” 

 

Como podemos perceber no trecho final da fala da professora, suas 

colocações acerca das dinâmicas que muitas vezes envolvem o fazer pedagógico (o 

“agir na urgência e o decidir na incerteza”) corroboram com as ideias de Perrenoud 

(1997) quando afirma que: 

 

Ensinar significa, por vezes, reagir “com grande precisão” perante situações 

imprevistas e “sair delas” sem muitos prejuízos. Significa no melhor dos 

casos tirar partido do imprevisto para atingir o fim desejado. Ensinar 

significa agir rapidamente, com urgência, em face a uma situação complexa, 

mal conhecida ( p. 107; 1997). 

 

Ainda no decorrer da entrevista Ana nos informou que possuía dias 

específicos para o ensino de Língua Portuguesa em sua classe, e acrescentou que 

preferia explorar cada eixo da língua, separadamente. Assim, a sua carga-horária 

estava dividida da seguinte forma: as segundas-feiras destinavam-se ao trabalho 

com a leitura e interpretação de textos; as terças e quartas-feiras, para a exploração 

da gramática e dos aspectos ortográficos, respectivamente, e o trabalho com a 

produção de textos, por sua vez, afirmou ela, acontecer nas segundas-feiras 

posteriores a uma segunda-feira em que tivesse sido trabalhado um texto novo. 
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A mestra justificou a sua opção pelo trabalho com os eixos de ensino em dias 

separados, declarando: 

 

“Pra mim é uma questão de sequência didática. Não dá pra eu 

trabalhar com tudo, dar tudo, é... não dá pra dar tudo na segunda 

ou dar tudo na terça, então eu prefiro dividir.  

Eu acho que assim, dividindo um dia pra leitura, outro pra 

gramática, outro pra ortografia e outro pra produção de textos, os 

alunos aprendem melhor. Agora eu faço tudo a partir de um texto 

que eu tenha trabalhado na leitura. Nem sempre dá pra trabalhar 

com os eixos de forma articulada.  

Eu tento fazer o máximo que posso esse tipo de organização, 

porque eu acho interessante. É mais conveniente do ponto de vista 

pedagógico, pra você não ver tantos textos e o menino ficar com a 

cabeça louca.”  

 

 

Como podemos observar no depoimento de Ana, ela disse acreditar que o 

trabalho com cada eixo em dias separados garantia um melhor aproveitamento dos 

mesmos, por parte dos alunos. Percebemos, ainda, que ao justificar seu ponto de 

vista, ela apresenta o texto como sendo o “gerador e articulador” do trabalho com e 

entre os eixos de ensino: 

 

 (...) Eu gosto muito de trabalhar com o texto, então tudo pra mim 

tem que partir de um texto, ou até mesmo pode ser um contexto 

que não seja um texto escrito, mas pode ser um texto falado. 

Então, sempre no início da semana eu trabalho com um texto, aí 

faço a leitura silenciosa, a leitura compartilhada, a exploração oral 

daquele texto, a exploração por escrito, a observação da escrita 

das palavras, a exploração da interpretação por escrito. Então, a 

partir do texto, estudamos a ortografia, a gramática, a própria 

análise da língua, né?” 
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Mesmo tendo em vista que os eixos didáticos possuem suas especificidades, 

é preciso observar que nenhum deles se constitui numa atividade à parte, pelo 

contrário, eles estão em constante relação, e devem se entrelaçar com o objetivo de 

romper com a artificialidade quanto ao uso da linguagem que se instaura na sala de 

aula, oportunizando assim, a aquisição e o domínio efetivo da língua padrão tanto na 

modalidade oral como escrita (SOUZA, 2009). 

Embora informados de que Ana separava um dia específico da semana para 

trabalhar os conhecimentos linguísticos, optamos por realizar observações em todos 

os dias que afirmou destinar para o ensino de língua materna, porque acreditávamos 

que ela poderia abordá-los de forma articulada aos demais eixos didáticos, ainda 

que não fosse de forma planejada e/ou sistemática. 

Assim, no decorrer das investigações, nossas hipóteses ora se confirmavam, 

ora eram refutadas como mostra o quadro a seguir, o qual dispõe de uma breve 

descrição das aulas ministradas pela professora e nos permite conhecer, de forma 

mais detalhada, a construção de sua rotina: 

 

 
  Quadro 4: Rotina - Professora Ana 

DATAS DIAS DA SEMANA DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES 

05/10/2009 Segunda-feira 1)  - Leitura do poema “As borboletas” (Vinicius de 
Moraes) – extraído de um livro didático e exploração de 
alguns aspectos linguísticos. 

     - Produção coletiva e, posteriormente, individual de 
poemas com exploração de alguns aspectos 
gramaticais: ortografia, sinônimo e pontuação – 
atividade em papel ofício.     

07/10/2009 Quarta-feira 2)  - Leitura da poesia “A casa” (Vinicius de Moraes) – 
extraído de um livro didático e exploração de alguns 
aspectos linguísticos; 

     - Produção coletiva e, posteriormente, individual de 
poemas com exploração de alguns aspectos 
gramaticais: ortografia, sinônimo e pontuação – 
atividade no caderno. 

13/10/2009 Terça-feira 3) – Adjetivo e grau comparativo (leitura da anotação 
escrita no quadro, classificação, regras e usos); 

    - Exercício escrito sobre adjetivos.  

19/10/2009 Segunda-feira 4) - Leitura deleite do poema “Canção dos 
tamanquinhos” – livro de literatura “Ou isto, ou aquilo” 
(Cecília Meireles); 
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     -Trabalho com os graus do adjetivo (classificação, 
regras e usos) 

     - Exercício escrito sobre os graus dos adjetivos. 

20/10/2009 Terça-feira 5) - Leitura do livro de literatura “Bom dia, todas as 
cores” (Ruth Rocha) e exploração de alguns aspectos 
linguísticos. 

    - Trabalho com o dicionário; 

    - Exercício escrito a partir do dicionário com 
exploração de alguns aspectos gramaticais. 

23/10/2009 Sexta-feira 6) - Verbo (leitura da anotação escrita no quadro, 
classificação, regras e usos); 

    - Exercício escrito sobre verbos 

27/10/2009 Terça-feira 7) - Conjugações e tempos verbais (leitura da anotação 
escrita no quadro, classificação, regras e usos); 

      - Exercício escrito sobre conjugações e tempos 
verbais. 

30/10/2009 Sexta-feira 8)  - Infinitivos dos verbos (leitura da anotação escrita 
no quadro, classificação, regras e usos); 

    - Exercício escrito sobre os infinitivos dos verbo. 

03/11/2009 Terça-feira 9) - Leitura de imagens a partir de histórias em 
quadrinhos  

    - Produção de texto com as gravuras seqüenciadas 
da história (atividade xerocada) e exploração de alguns 
aspectos linguísticos.   

06/11/2009 Sexta-feira 10) - Leitura, interpretação de texto “O homem e a 
cobra”; 

      - Exercício escrito de interpretação do texto lido. 

 

 

O quadro nos ajuda a perceber mais claramente que apesar de Ana ter 

afirmado trabalhar os eixos de ensino separadamente, esse fato não aconteceu na 

maioria das situações em que observamos sua classe. O que houve, na verdade, foi 

um enfoque maior dado a um determinado eixo, em detrimento de outro, segundo os 

objetivos pretendidos por ela naqueles momentos.  

Ainda de acordo com as informações exibidas no quadro, verificamos que a 

mestra abordou todos os eixos de ensino durante os dias que estivemos em sua 

sala de aula e que desenvolveu uma rotina de trabalho diversificada, elegendo as 
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práticas de leitura e exploração dos fenômenos linguísticos, como prioridades na 

fabricação do seu cotidiano escolar. O trabalho envolvendo a exploração do primeiro 

eixo mencionado se fez presente em todas elas que ministrou e a segunda, por sua 

vez, foi explorada em 9 do total de aulas que nós investigamos, correspondendo a 

um total de 90%.   

Essa dinâmica desenvolvida pela docente pode ser melhor visualizada no 

gráfico exibido a seguir, o qual traz informações acerca dos eixos didáticos 

explorados pela docente, durante a nossa coleta: 

 

Gráfico 2 – Eixos explorados – Ana (em percentual) 

 
 

 

Segundo os dados apresentados, o trabalho coma oralidade e a produção de 

textos ocuparam ambos 30% das aulas que nós acompanhamos aparecendo, na 

maioria das vezes, de forma articulada ao ensino dos demais eixos didáticos.  

É importante enfatizarmos que do total de aulas em que a mestra explorou o 

trabalho com a análise linguística, 4 delas destinaram-se quase que exclusivamente 

ao ensino dos conteúdos gramaticais (adjetivos e verbos), sendo esses abordados 

na perspectiva da  gramática tradicional normativa. 

O fato de a mestra destinar um espaço bem maior ao trabalho com a análise 

linguística para o ensino dos conteúdos da gramática normativa aparece como um 

reflexo do que ainda tem sido o ensino do Português nas instituições brasileiras, 

conforme já discutimos no decorrer desse estudo.  
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Embora o discurso vigente sobre os objetivos para o ensino da língua 

materna na sala de aula aponte para o desenvolvimento da capacidade tanto oral 

como escrita do usuário da língua em situações reais de uso, a maior parte do 

tempo destinado para o ensino de LP tem sido voltado para atividades com enfoque 

nos exercícios de memorização, treino e classificação das categorias gramaticais 

estudadas, a partir de palavras e frases soltas, ausentes de significados (LEDUR, 

1996). A opção da mestra por esse modelo de ensino parece refletir, ainda, à ideia 

que tem sido disseminada ao longo dos anos da história do ensino de língua nas 

nossas escolas: “saber português é saber gramática”. 

Como já colocamos anteriormente, concordamos com o pressuposto de que é 

função da escola ensinar a norma padrão e criar condições para que ela seja 

aprendida, a fim de possibilitar ao indivíduo a sua participação de forma plena na 

sociedade na qual está inserido (PCN/LP, 1997), porém acreditamos que esse não 

deve ser objetivo da escola, mas o de garantir ao indivíduo o acesso à escrita e aos 

discursos que se organizam a partir dela. (BRITTO, 1997). 

A discussão a que nos propomos aqui não versa sobre a questão que tem 

gerado grande polêmica e deixado a maioria dos professores de língua em dúvida 

se devem (ou não) ensinar a gramática na sala de aula, mas sobre o “como” e “pra 

quê” ensiná-la (GERALDI, 1997; BRITTO, 1997; TRAVAGLIA, 1997). Colaborando 

com essa discussão, Mendonça (2006a) coloca que a AL não elimina da sala de 

aula o trabalho com os aspectos gramaticais, pelo contrário! Ela engloba, entre 

outros aspectos (discursivos e textuais), o estudo dos mesmos, porém num 

paradigma diferente, pois que a concepção de língua e de seu ensino, bem como os 

objetivos a serem alcançados são outros. 

Assim como Elieci, a mestra também disse sentir-se confusa quanto à forma 

mais adequada para abordar os conteúdos da gramática e acrescentou que sentia 

necessidade de participar de formações continuadas que pudessem esclarecer suas 

dúvidas sobre como deveria articular o seu ensino aos demais eixos didáticos. 

Vejamos essa inquietação vivida pela mestra, na transcrição do seu relato, a seguir: 

 

“Eu não sei se eu faço a coisa certa, não sei se eu entendendo a 

finalidade da língua e consigo aplicar na funcionalidade. Eu não sei 
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se estou colocando em prática aquilo que eu acredito, entende? 

A leitura, a escrita, é importante? É! A gramática também é 

importante!  

O indivíduo não está conhecendo a Língua Portuguesa? Eu acho 

que o indivíduo deve conhecer gramática, sim! Pra interagir 

melhor, escrever melhor, falar melhor, se comunicar melhor de 

uma forma geral, né?  

Eu confesso que eu não sei se faço o casamento perfeito dentro 

do que eu acho, eu tenho dúvidas como as coisas devem 

acontecer sequencialmente (referindo-se a articulação entre os 

aspectos gramaticais e os demais eixos didáticos), mas eu posso 

dizer que eu acho importante os alunos aprenderem gramática 

como forma de ajudá-los a interagir melhor.” 

 

Com a finalidade de conhecermos de forma mais detalhada, as práticas de 

ensino construídas pelas professoras Elieci e Ana, deter-nos-emos, a seguir, em 

analisarmos minuciosamente os conteúdos selecionados pelas mestras e 

consagrados ao trabalho com a análise linguística, no decorrer de nossas 

observações em suas classes.  

 

3.3. Os conteúdos gramaticais trabalhados nas salas das mestras 

 

 

Nas seções seguintes, trataremos de elencar os conteúdos abordados pelas 

mestras e a frequência com que foram explorados durante as nossas investigações. 

Buscaremos analisar e refletir sobre as suas opções em relação aos conteúdos 

selecionados e os procedimentos metodológicos adotados para o ensino dos 

mesmos na sala de aula. 

Daremos início à amostra apresentando os dados coletados na sala da 

professora que atuava em Recife. 
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3.3.1. Os conteúdos gramaticais explorados por Elieci 

 

Durante o período de observação da dinâmica de trabalho de Elieci nós 

verificamos que nas 11 aulas em que ela tratou de abordar aspectos da análise 

linguística a referida professora explorou 13 conteúdos gramaticais distintos, 

conforme podemos observar na tabela a seguir:  

 

 
Tabela 1: Conteúdos gramaticais explorados por Elieci 

CONTEÚDOS GRAMATICAIS EXPLORADOS 

Professora Elieci – 12 aulas observadas  

Observações Agosto Setembro Total 

Datas 17 18 21 24 08 11 14 21 22 25 28 29  

Adjetivo - - - - 1 - 1 1 1 - - - 4 

Antônimos - - - - 1 - - - - - - - 1 

Artigo - - - - 1 - - 1 - - - - 2 

Concordância - - - - - 1 - - 1 1 - - 3 

Letra 

maiúscula e 

minúscula 

- - - - - 1 - - - 1 - - 2 

Ortografia - - - - - 1 - 1 1 1 - - 4 

Pontuação 1 1 1 - - 1 - - - 1 - - 5 

Pronome 

Pessoal Reto 

- - - - - - 1 1 1 - - - 3 

Sílabas - - - 1 - - - - - - - - 1 

Sinônimos 1 1 - 1 1 - - 1 -  1 - 6 

Substantivo - - - 1 1 - 1 1 1 - - - 5 

Tipos de 

frases 

1 1 - - - - - - - - - - 2 

Uso do Por 

quê 

- - - - - - 1 - - - - - 1 

Total Geral: 39  

 

De acordo com os elementos exibidos, constatamos que a mestra realizou um 

trabalho de exploração dos conteúdos gramaticais em 39 situações, tendo 

trabalhado mais de uma categoria gramatical em cada uma das aulas que nós 

presenciamos (com exceção da última aula).  

O gráfico apresentado adiante nos permite melhor visualizar a distribuição dos 

conteúdos gramaticais explorados por Elieci: 
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        Gráfico 3 – Conteúdos gramaticais explorados – Professora Elieci 

 

  

Como podemos constatar, do total de 13 conteúdos explorados pela docente, 

4 deles apareceram de maneira mais significativa, a se fazer saber: sinônimos, 

pontuação e substantivos, adjetivos e ortografia, representando 15,4%, 12,8% e 

10,3%, respectivamente.  

A exploração dos sinônimos foi feita em 6 das 11 aulas destinadas ao 

trabalho com os conhecimentos linguísticos e durante a condução dessas atividades 

Elieci buscava uma articulação com o eixo da leitura, não tendo assim, em nenhum 

momento, abordado tal conteúdo de forma isolada. Dessa forma, a docente 

aproveitava para explorar os significados de palavras a partir do contexto em 

estavam inseridas em um texto; quando um vocábulo era desconhecido dos alunos, 

a mestra os instigava a “descobrirem” seu significado e o sentido que eles assumiam 

no texto, buscando, através das pistas fornecidas pelo mesmo, outras palavras de 

mesmo sentido.  

Elieci ainda acrescentou, no momento de sua entrevista, que esse era um dos 

conteúdos que ela julgava mais fácil de abordar de forma articulada aos outros eixos 

didáticos. 
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A segunda maior incidência dos conteúdos explorados pela mestra estava no 

trabalho com a pontuação e com os substantivos, tendo sido estes abordados em 5 

situações distintas (12,8% do total).  

As reflexões em torno da pontuação foram abordadas pela mestra seguindo a 

mesma dinâmica do trabalho com os sinônimos: Elieci buscava articular esse 

conteúdo à leitura e à produção textual. Um bom exemplo ocorreu no dia 

17/08/200910, quando, após trabalhar em sala de aula com várias fábulas e de 

propor atividades de interpretação e de produção de textos, a professora sugeriu 

uma atividade envolvendo o ensino de tipos de frases e o emprego dos sinais de 

pontuação, de acordo com os sentidos do texto.  

Em contrapartida, o trabalho com os substantivos ocorreu de maneira mais 

isolada, tendo sido inicialmente explorado a partir de exercícios de análise 

morfológica. Conforme podemos verificar na tabela 4, a abordagem desse conteúdo 

se deu entre os meses de agosto e setembro, período reservado pela sequência do 

livro didático adotado pela professora.  

No que diz respeito ao trabalho com os adjetivos e com os aspectos 

ortográficos, verificamos que ambos apresentaram a terceira maior incidência na 

prática da docente, correspondendo, individualmente, a um total de 10,3%.  

É interessante destacarmos que, assim como os assuntos relacionados aos 

sinônimos e à pontuação, a exploração dos aspectos ortográficos se deu a partir de 

dúvidas e questionamentos suscitados pelos alunos em momentos de leitura e 

produção textual, bem como através da correção das atividades dos mesmos, essa 

por sinal, foi a dinâmica utilizada pela professora com maior frequência para explorar 

a ortografia. É interessante pontuarmos que embora o foco do trabalho com a 

análise linguística seja a produção de sentido, há certos aspectos da língua, que 

precisam ser explorados de forma mais normativa e sistemática, independentemente 

do gênero abordado. Sobre o ensino de alguns aspectos relacionados à ortografia 

Mendonça (2006a) esclarece que “... há tópicos que precisam ser trabalhados de 

forma recorrente, independentemente do gênero (lido ou produzido)” (p. 215), e 

exemplifica: 

                                                           
10

 A análise detalhada dessa aula encontra-se na seção que trata da reflexão sobre aspectos da 
língua a partir da leitura. 
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Por exemplo, erros de grafia relativos a parônimos de uso corriqueiro 

(sessão/seção) podem não interferir na compreensão de um texto, mas 

devem der trabalhados para que os alunos passem a dominar, cada vez 

mais, as convenções de norma ortográfica. (op. cit.) 

 

No que concerne a seleção desses conteúdos, Elieci declarou, no momento 

de sua entrevista, ter dificuldades em articular o ensino de alguns deles ao trabalho 

com os demais eixos didáticos assim como de criar situações onde os mesmos 

pudessem ser explorados de maneira mais funcional e que, devido a esse fato, 

preferia explorá-los na perspectiva da GNT, pois ao menos tinha segurança para 

fazê-lo, como podemos constatar:  

 

“Tem questões da gramática que quando a gente vai procurar uma 

maneira, sabe? Uma maneira mais funcional de apresentar o 

conteúdo, a gente tem dificuldade. Algumas coisas ainda dá pra 

gente fazer, por exemplo: a questão da concordância verbal, a 

concordância nominal, a ortografia, a pontuação... Eu acho que são 

coisas essenciais dentro do texto e que a gente tem que explorar 

muito, porque o aluno quando vai escrever o texto, muitas vezes 

ele ainda não sabe diferenciar o singular do plural e bota assim: 

“As menina é bonita” ou alguma coisa desse tipo. Ou ainda: “A 

raposa e o lobo é...” Eles não usam o verbo concordando 

realmente com o sujeito, então são essas coisas que a gente tem 

que refletir: „Por que eu não vou usar o é aqui? 

Os conteúdos que eu acho mais difícil de trabalhar refletindo são 

esses aí: os conceitos de adjetivo, substantivos...  

A análise morfológica, propriamente dita, a questão de preposição, 

conjunção... Pra trabalhar conjunção com os meninos de 4ª série, 

eu acho uma coisa tão difícil, mas a gente tem que trabalhar 

porque são conectivos dentro do texto. Quando os meninos ficam 

escrevendo no texto: “aí, aí, aí”, mostro que ele pode ser 

substituído por um pronome, aí fica mais fácil trabalhar esse 

assunto dentro do texto.  

Mas tem outras questões das classes gramaticais que eu acho 

mais complicado.”  
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 Diante do exposto, podemos observar os conflitos vividos pela mestra quanto 

ao ensino de alguns conteúdos gramaticais e a sua tentativa de diminuir o peso do 

ensino dos mesmos através de memorizações e classificações. Concordamos com 

Andrade (2003) quando a mesma aponta que a proposição desse tipo de ensino é 

questionável, sendo preferível oportunizar aos alunos situações em que os mesmos 

possam refletir sobre o porquê do uso desses recursos linguísticos no texto ou 

mesmo, que possibilitem aos educandos compreenderem a razão pela qual eles 

classificam palavras e frases.  

Nesse contexto, a mestra parecia ter clareza da limitação desse tipo de 

ensino, mas ainda assim investia nessa prática por uma questão ligada a uma 

tradição escolar, como já discutido anteriormente 

Ainda sobre os aspectos gramaticais selecionados para o trabalho em sala de 

aula, a docente também pontuou que no nível em que ela lecionava, era de 

fundamental importância explorar os conteúdos relacionados à concordância verbal 

e nominal, já que esses seriam os responsáveis pelo emprego adequado dos 

demais conectivos nos textos e, por conseguinte, pela fluidez dos mesmos.  

Embora Elieci tenha enfatizado no seu depoimento que era imprescindível 

explorar questões referentes à concordância verbal e nominal e com bastante 

frequência, uma vez que essa era uma das maiores dificuldades apresentadas pelos 

alunos ao produzirem textos, verificamos que a abordagem desse conteúdo 

apareceu em apenas 3 das 39 situações em que explorou os conteúdos gramaticais, 

perfazendo, assim, um percentual de 7,7%, contrariando a afirmação da mestra de 

que esse era um dos conteúdos que ela mais explorava nas aulas de língua 

portuguesa. 

 

3.3.2. Os conteúdos gramaticais explorados por Ana 

 

A exploração dos conteúdos da gramática foi feita em 9 das 10 aulas 

destinadas ao trabalho com a análise linguística. 

Vejamos na tabela abaixo, os assuntos trabalhados pela mestra e a 

frequência com que eles apareceram nas aulas desenvolvidas por ela. 
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  Tabela 2: Conteúdos gramaticais explorados por Ana 

CONTEÚDOS GRAMATICAIS EXPLORADOS 

Professora Ana – 10 aulas observadas 

Observações Outubro Novembro Total 

Datas 05 07 13 19 20 23 27 30 03 06  

Alfabeto - - - - 1 - - - - - 1 

Adjetivo -  1 1 - - - - - - 2 

Letra maiúscula 
e minúscula 

- - - - - - - - 1 - 1 

Ortografia 1 1 - - 1 - - - 1 - 4 

Pontuação  - - - - - - - 1 - 1 

Pronome 
Pessoal Reto 

- - - - - - 1 - - - 1 

Sílabas - - - - 1 - - - - - 1 

Sinônimos 1 1 1 - 1 - - - - - 4 

Verbos - - - - - 1 1 1 - - 3 

Total Geral: 18 

 

 

De acordo com os elementos exibidos, constatamos que a docente realizou 

um trabalho de exploração dos conteúdos gramaticais em 18 situações, tendo 

trabalhado mais de uma categoria gramatical em cada uma das aulas que nós 

presenciamos (com exceção da última aula).  

Vejamos no gráfico apresentado a seguir, a distribuição dos conteúdos 

gramaticais explorados por Ana: 

 

 

             Gráfico 4 – Conteúdos gramaticais explorados – professora Ana 
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Com base nos dados apresentados, podemos verificar que a docente 

explorou 9 categorias gramaticais durante as aulas por nós observadas. Os 

assuntos relacionados ao ensino da ortografia, dos sinônimos, dos verbos e 

adjetivos, apareceram, respectivamente, com maior frequência na prática de Ana e 

se revelaram enquanto objetos privilegiados do seu trabalho com a análise 

linguística.  

Assim, percebemos que a ortografia e a exploração dos sinônimos ocorreu 

em 4 aulas distintas, correspondendo a 22% dos assuntos explorados. Discorrendo 

sobre o ensino da ortografia na sala de aula, a mestra declarou que a seleção dos 

aspectos a serem abordados se dava a partir das possibilidades oferecidas pelos 

textos que ela trabalhava com os alunos nos momentos de leitura.  

Dessa forma, Ana relatou que observava as palavras que poderiam ser 

exploradas nesses materiais, em seguida escolhia outras que fossem grafadas da 

mesma forma e apresentava a regra de emprego do aspecto que desejava explorar 

(para os casos que existiam regras de uso). Após esse momento, ela disse voltar ao 

texto trabalhado para solicitar que os discentes selecionassem as palavras que 

poderiam exemplificar o que estava sendo estudado. Como podemos perceber, 

nesses momentos, o texto aparecia como pretexto para explorar questões 

ortográficas. 

Ainda durante a entrevista, a mestra disse separar um dia específico da 

semana (quartas-feiras) para explorar a ortografia, porém, ressaltamos que, embora 

Ana tenha indicado fazer uso dessa tática para abordar o referido conteúdo, essa 

afirmação não pôde ser constatada no momento de nossas observações.  

No que concerne a trabalho com os sinônimos, Ana buscou explorá-lo de 

forma articulada aos eixos da leitura e da produção de textos. Nesses momentos, o 

referido conteúdo foi tomado como objeto de reflexão com o objetivo de suscitar uma 

discussão sobre os sentidos que as palavras imprimiam ao texto, a partir do contexto 

em que eram empregadas. 

Temos como hipótese que o fato de ter conhecimento das propostas atuais 

para o trabalho com os fenômenos linguísticos, justifica essa dinâmica utilizada pela 

mestra, a qual traduz, ainda, a sua busca por alternativas onde o ensino dos 

conteúdos da gramática acontecesse a partir do e no texto. Essa inquietação de Ana 
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também foi constatada por Morais (2000) ao realizar uma pesquisa com professores 

da rede de ensino do Recife, já mencionada nesta dissertação. Esse estudioso 

observou que havia entre os docentes uma preocupação nítida de fugir do modelo 

de ensino tradicional da gramática ao afirmarem em seus depoimentos que 

buscavam trabalhar com os aspectos gramaticais “sempre” a partir do texto, embora, 

na maioria das vezes o mesmo servisse como pretexto para a retirada de palavras 

ou períodos, para uma posterior classificação quanto aos conteúdos gramaticais 

trabalhados. Ele verificou, também, que a essa prática de ensino os docentes 

denominavam de “gramática contextualizada”. 

Em relação ao trabalho com verbos, observamos que o mesmo foi explorado 

pela mestra 3 vezes, perfazendo um total de 17% do quantitativo em que ela 

trabalhou os conteúdos da gramática. Embora a docente tenha afirmado que não 

tinha como pretensão aprofundar o seu ensino em suas aulas, percebemos que isso 

não aconteceu durante o período que lá estivemos, pelo contrário! O mesmo 

recebeu um tratamento diferenciado, configurando-se como objeto de ensino 

privilegiado nas 3 aulas em que foi abordado.  

Pensamos que o fato de a mestra fazer tal declaração acerca do trabalho com 

os verbos, mas sua prática ir de encontro às suas afirmações, estava ligado à 

tentativa de afastar-se, pelo menos em seu discurso, do modelo de ensino 

prescritivo da GNT e, ainda, devido à preocupação de se atrelar a sua imagem de 

profissional àquela de um professor que não conseguiu dar conta do planejamento 

pretendido para a série que lecionava. Ainda por ocasião da entrevista, ela declarou 

que esse assunto figurava-se como parte integrante da lista dos conteúdos que 

julgava mais importante ensinar na série que lecionava e, por conseguinte, os alunos 

aprenderem, por se tratar de uma “preparação” (grifo nosso) para o nível posterior, 

já que eles precisariam ter certo domínio desse assunto na 5ª série.  

Em nossas observações, verificamos que Ana explorou o conteúdo 

supracitado a partir do livro11 didático que possuía como apoio à organização do seu 

trabalho com a gramática. Desse modo, em todas as aulas que trabalhou com 

                                                           
11

 Discorreremos sobre os livros didáticos utilizados pelas mestras para a elaboração e 

desenvolvimento de suas aulas, na seção que tratará dos materiais selecionados por elas para o 

trabalho com a análise linguística. 
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verbos, a mestra buscou nesse material os conceitos e as regras de uso do 

conteúdo e as escreveu no quadro para que os alunos as anotassem em seus 

cadernos e sugestões de atividades para fixar a aprendizagem do assunto 

explorado. Essa mesma dinâmica foi utilizada por ela ao trabalhar adjetivos na 

classe. Cabe ressaltar que o livro didático não foi o único material utilizado pela 

mestra para abordar os conhecimentos linguísticos, embora este tenha tido um 

papel de destaque no desenvolvimento de suas aulas. 

Outro fator relevante, ainda relacionado ao uso do manual e ao ensino dos 

conteúdos da gramática, diz respeito à sequência com que estes foram abordados 

por Ana. Percebemos que a docente parecia seguir a ordem dos conteúdos disposta 

no sumário, mas que, em dado momento, avançou em relação aos conteúdos 

listados, excluindo da sequência, alguns deles, como aconteceu com o ensino dos 

pronomes, que ficava na lista entre os adjetivos e os verbos, sendo, assim, 

suprimido pela mestra. Pensamos que esse fato pode ter se dado devido ao período 

em que os adjetivos foram explorados, com base no que era proposto pelo livro 

didático estarem atrasados e a preocupação de Ana em não permitir que os alunos 

fossem para a série posterior sem terem estudado verbos. 

Ainda em relação ao trabalho com os conteúdos pertencentes às classes das 

palavras, durante a entrevista a mestra pontuou que era imprescindível que estes 

constassem em seu planejamento, mas que a exploração dos mesmos só deveria 

acontecer quando os alunos já se encontrassem alfabetizados, como podemos ver 

em seu relato a seguir: 

 

“Conteúdos como substantivos, adjetivos e verbos, têm que 

constar no programa, a não ser que os alunos não estejam 

alfabetizados. Nesse caso eu acho inválido ensiná-los, mas se o 

aluno avançou, se a turma avançou, eu avanço junto com eles, 

agora claro que o foco não vai ser esse, né?” 

 

Os demais conteúdos explorados por Ana e elencados na tabela exibida no 

início dessa seção e que representa 6% do quantitativo total da frequência dos 

assuntos abordados, foram explorados tanto de forma reflexiva como através de 

exercícios estruturais para a consolidação da aprendizagem de nomenclaturas e 
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regras. Assim, verificamos que o ensino dos adjetivos, pronomes, sílabas e verbos 

aconteceram numa perspectiva da gramática tradicional, enquanto que o trabalho 

com o alfabeto, letras maiúscula e minúscula, ortografia, pontuação e sinônimos se 

deu de forma articulada à leitura, à produção de textos e à oralidade.  

Desse modo, percebemos que a mestra tanto recorreu ao modelo de ensino 

da gramática tradicional como buscou explorar os conhecimentos linguísticos de 

maneira mais reflexiva e funcional, sendo a primeira perspectiva predominante na 

sua prática pedagógica. Assim, concluímos que, dependendo do conteúdo a ser 

estudado, o trabalho da mestra se aproximava mais de um ou de outro modelo de 

ensino, ou ainda, através da combinação entre ambos. 

Essa postura assumida por ela também foi percebida por Silva (2009). Em 

pesquisa já mencionada no primeiro capítulo desse estudo, a pesquisadora ao 

investigar a prática de ensino de dois professores que lecionavam no ensino médio 

em escolas da rede estadual do Recife, concluiu que os conteúdos selecionados 

pelos professores para a abordagem em sala de aula, além de servirem como objeto 

de ensino/aprendizagem, também desempenhou importante papel na definição do(s) 

quadro(s) teórico-metodológico assumido pelos docentes. 

 Na seção seguinte, dissertaremos sobre os materiais selecionados pelas 

mestras ao proporem o trabalho com o eixo da análise e reflexão sobre a língua. 

 

3.4 A natureza dos materiais didáticos selecionados para o trabalho com a 

análise linguística  

 

Durante as nossas investigações, verificamos que as mestras fizeram uso de 

materiais diversificados para explorar os fenômenos linguísticos. Assim a partir dos 

dados coletados durante as entrevistas com as docentes e nas nossas observações 

em suas classes, buscaremos responder às seguintes questões:  

 

 Como as mestras selecionavam os materiais pedagógicos utilizados no 

trabalho com a análise linguística?  
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 Que papel assumiam os livros didáticos usados pelas docentes nos 

momentos em que elas pensavam e desenvolviam suas aulas referentes 

ao eixo didático mencionado?  

 

  Assim, primeiramente, discutiremos acerca dos materiais pedagógicos 

utilizados bem como a frequência com que foram explorados pelas professoras 

investigadas. Dando continuidade a essa seção, dissertaremos sobre as razões que 

parecem ter motivado as mestras a escolherem os livros didáticos utilizados como 

apoio à organização de suas práticas de ensino, bem como discutiremos sobre as 

concepções de língua norteadoras dos mesmos.  

Relembramos que, assim como explicitamos no capítulo 2 desse estudo, não 

tínhamos como objetivo analisar os manuais didáticos utilizados pelas professoras, 

embora buscássemos conhecer as concepções de língua em que se apóiam seus 

autores, mas de refletir sobre o uso desses livros pelas docentes ao pensarem e 

construírem suas aulas. 

Com o objetivo de garantir uma melhor visualização dos dados relativos à 

diversificação dos recursos didáticos usados por Elieci e Ana, assim como a 

frequência de utilização dos mesmos, optamos pela elaboração de uma tabela 

contendo essas informações, como vemos a seguir: 

 

  Tabela 3: Materiais didáticos utilizados pelas mestras 
Materiais Professora Elieci Professora Ana 

Dicionário - 1 

História em quadrinhos 1 1 

Letra de música 2 1 

Livro didático 1 5 

Livro informativo 2 - 

Livros de literatura 3 2 

Panfletos 1 - 

Poema - 2 

 

 De acordo com os elementos supra-apresentados, verificamos que as 

docentes fizeram uso de materiais didáticos bastante diversificados para explorar os 

conhecimentos linguísticos na sala de aula. Observamos, também, que tais recursos 

contemplavam o trabalho com textos de diversos gêneros, sobretudo aqueles que 

faziam parte do cotidiano dos alunos e de significativa circulação social, como por 
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exemplo, os panfletos informativos do DETRAN, história em quadrinhos, letras de 

músicas, livros de literatura infantil, entre outros.  

A opção das docentes pelo trabalho com diferentes gêneros textuais 

constituiu-se numa rica oportunidade para explorar questões referentes ao ensino da 

análise linguística, visto que elas os tomavam não apenas como objeto de uso, mas 

também, e principalmente, como objeto de ensino. Assim, as professoras tinham a 

oportunidade de propor a análise e a reflexão sobre os recursos empregados nos 

textos e que os caracterizavam como pertencendo a determinado gênero. Esse 

trabalho também possibilitava que as mestras propusessem situações de reflexão 

sobre as condições de produção textual e as escolhas linguísticas, considerando o 

funcionamento desses gêneros nas situações sociocomunicativas.  

Mendonça (2006b), discorrendo sobre a importância do ensino da análise 

linguística a partir do trabalho com os gêneros textuais, afirma que 

 

... a AL é crucial no trabalho pedagógico com os gêneros, já que possibilita 

uma análise sistemática e consciente sobre o que há de especial em cada 

gênero na sua relação com as práticas sociais de que fazem parte. (p.73) 

 

 

Verificamos que ao trabalhar com textos de gêneros diversos, as professoras 

propuseram como atividades frequentes, a leitura de textos (interpretação e 

compreensão), a exploração dos suportes onde veiculavam os mesmos, suas 

características estéticas, finalidades, funcionalidades e as estratégias de leitura, bem 

como a produção escrita e a exploração de alguns recursos linguísticos que elas 

pretendiam que os alunos consolidassem a sua aprendizagem.  

Desse modo, acreditamos que ao planejar o ensino com os gêneros, Elieci e 

Ana buscavam criar situações onde a reflexão acerca dos elementos constitutivos 

dos textos e os conectivos empregados nos mesmos fossem suscitados.  

Ainda com base nos dados exibidos na tabela, constatamos que as docentes 

fizeram uso de alguns materiais em comum, como foi o caso dos livros de literatura, 

do livro didático, de atividades reprografadas para explorar histórias em quadrinhos, 

além das letras de músicas e poemas. Cabe aqui ressaltar que ambas fizeram uso 
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desses materiais para abordar os conteúdos linguisticos tanto numa perspectiva 

mais reflexiva como também de maneira mais normativa/prescritiva. 

Sobre os materiais didáticos selecionados para explorar os conhecimentos 

linguísticos, Elieci declarou abordá-los, basicamente, a partir dos textos lidos e 

produzidos em classe. Dessa forma, segundo nos informou, propunha a exploração 

dos aspectos linguísticos a partir dos livros de literatura da biblioteca circulante12, do 

seu acervo pessoal e, ainda, dos livros de fábulas que os alunos haviam recebido da 

prefeitura do Recife, de textos informativos, atividades xerocadas, entre outros 

suportes.  

Elieci, exemplificando o que fazia a partir desses materiais, explicou que 

explorava o gênero textual, a leitura/escuta para, de forma simultânea ou 

posteriormente, explorar a interpretação e compreensão dos mesmos, os 

significados de palavras a partir do contexto em que haviam sendo empregados, os 

conectivos e os elementos utilizados para causar os efeitos de sentido neles 

impresso. Ela também disse abordar os conhecimentos linguísticos através de 

atividades de produção textual em momentos que davam sequência ao trabalho com 

a leitura.  

Em conversas informais a docente relatou que, devido à dificuldade que 

sentia em trabalhar alguns conteúdos da gramática de forma articulada, conforme já 

explicitamos, buscava nos exercícios de análise morfológica explorar tais assuntos, 

principalmente aqueles pertencentes às classes das palavras.  

 A professora Ana, por sua vez, no momento da entrevista afirmou explorar os 

conhecimentos linguísticos a partir das atividades propostas pelo manual didático 

que os alunos haviam recebido no início do ano letivo e através dos livros da caixa13 

de leitura que ela possuía, como vemos: 

  

“Na sala de aula eu trabalho com o livro didático deles, ou então, algum 

trabalho que tenha sido utilizado da caixa de leitura, uma palavra ou então 

coisas do contexto mesmo, que tenha surgido durante a semana que 

                                                           
12

 Elieci disse fazer uso de uma mala criada pelos professores da escola, na qual se encontravam 

diversos livros de literatura utilizados pelos docentes para o trabalho com a leitura na sala de aula.  
13

 Ana disse fazer uso de uma caixa de leitura contendo diversos livros de literatura. Os discentes 

podiam escolher um dos livros, por vez, para que a mestra realizasse à sua leitura na sala de aula. 
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possa ser utilizado como exemplo, como referência. Mas basicamente eu 

uso o livro didático deles, os livros da caixa de leitura e livros meus que eu 

me apoio pra ver as questões gramaticais.”  

 

 Durante o desenvolvimento das aulas, observamos que Ana preferiu abordar 

os conteúdos relacionados às classes das palavras (substantivos, adjetivos, verbos) 

a partir do livro didático e em exercícios escritos no caderno. Vale salientar que o 

livro didático utilizado pela mestra no desenvolvimento de suas aulas não era o 

aquele recebido pelos educandos no início do ano, como afirmou, mas um manual14 

do seu acervo pessoal. Quanto ao ensino da ortografia, sinônimos, pontuação e 

ortografia, a professora procedeu a uma abordagem mais articulada ao trabalho com 

a leitura e a produção textual.  

 

3.4.1 O uso do livro didático e o ensino da análise linguística 

 

Nesta seção, discutiremos a opção das mestras pelos livros didáticos e a 

frequência com que foram utilizados para o trabalho com os conhecimentos 

linguísticos; buscaremos conhecer a concepção de língua adotada por esses 

manuais e as atividades selecionadas para o trabalho em classe. 

Desse modo, buscaremos refletir sobre as seguintes questões: 

 

 suas opções em relação ao livro que utilizavam como apoio à fabricação de 

suas aulas; 

 a concepção de língua/linguagem e análise linguística em que se apóiam os 

autores dos manuais adotados; 

 as atividades selecionadas nos livros didáticos para o trabalho na sala de aula 

e a condução das mesmas, pelas professoras. 

 

Assim, com base nos dados coletados durante as entrevistas e nas 

observações realizadas, na seção seguinte dissertaremos sobre as opções das 

                                                           
14

 Detalharemos a opção pelo livro didático utilizado pelas mestras na seção a seguir. 
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docentes pelos manuais utilizados por elas na fabricação e desenvolvimento de suas 

rotinas com o eixo da análise linguística. 

 

3.4.1.1 A opção pelos livros didáticos utilizados por Elieci na fabricação de 

suas aulas 

 

A professora Elieci, durante a entrevista afirmou que naquele ano não havia 

chegado à escola o número suficiente de livros didáticos de língua portuguesa para 

que cada aluno recebesse um manual e que, devido a isso, preferiu não utilizar esse 

suporte na sala de aula. A mestra enfatizou ainda que outra razão de não trabalhar 

com esse material15 em classe justificava-se por ela não “simpatizar” com a proposta 

do mesmo.  

Diante disso, disse fazer uso de dois manuais didáticos no momento em que 

pensava as atividades envolvendo o ensino da análise linguística: Português – 

Linguagens e Descobrindo a Gramática. Tais livros faziam parte de seu acervo 

pessoal e eram consultados por ela à medida que ia planejando as suas atividades 

diárias. 

 Sobre a opção pelo livro Português – Linguagens, a mestra afirmou gostar do 

manual pelo fato de ele trazer textos interessantes, cujos temas, considerados por 

ela bastante atuais, serviam de “gancho” para debates na sala de aula e por 

oportunizar uma reflexão sobre os seus elementos constitutivos.  

Ainda em relação às temáticas abordadas nos textos presentes no referido 

livro, Elieci afirmou que os autores os escolhiam de acordo com as necessidades 

dos alunos, pois que tratavam de assuntos referentes ao processo de mudanças que 

eles viviam (fase pré-adolescência e adolescência) e buscavam a partir da 

exploração de outras áreas do conhecimento, instigar a curiosidade dos alunos. 

Esse era o motivo que a levava a optar pelo trabalho com os textos retirados do livro 

didático destinado aos alunos da série posterior a que ela ensinava (6º Ano – antiga 

5ª série), segundo nos informou.  

                                                           
15

  O livro didático adotado pela rede de ensino naquele ano era o “Projeto Pitanguá”, da Editora 

Moderna. 
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Vejamos esse posicionamento da professora em seu relato, a seguir: 

 

“Eu considero esse livro excelente, porque ele traz textos que eu acho 

muito interessantes e que eu trago para os meninos. Tem até aquele [...] o 

primeiro pêlo... Entendeu? (referindo-se a um dos textos presentes no 

referido manual). Então aquilo gerou assim... um debate com os alunos. 

Porque é assim interessante, os alunos disseram: “Puxa, tia, o primeiro 

pêlo...” Por quê? Porque eu já tô trabalhando em Ciências Reprodução 

Humana, então é uma coisa ligada com a outra.” 

 

Ainda discorrendo sobre os textos encontrados nos livros didáticos 

distribuídos nas escolas para os alunos, Elieci mostrou-se insatisfeita e enfatizou 

que, embora a política de escolha dos manuais a serem adotados para o ensino 

considera as opções dos educadores, o manual que chegam às instituições nunca 

são aqueles que foram selecionados por eles, citando o que acontecia na escola que 

lecionava, como exemplo. A mestra também pontuou que estes eram bastante 

desinteressantes, sobretudo os textos que eram sugeridos para o trabalho. Sobre 

isso ela colocou:  

 

“Teve um ano aqui que o livro era aquele de Magda Soares que era por 

períodos, cada período era dividido em unidades e era a mesma temática 

sobre animais, foi muito cansativo, os alunos já tavão cansados, 

desinteressados. Eu acho que quem faz os livros deve ter esse cuidado 

com os textos que vão colocar, pra escolher textos que realmente 

despertem o interesse do aluno. Textos interessantes que chamem a 

atenção do aluno.” 

 

No que diz respeito ao trabalho com a análise e reflexão sobre a língua, a 

mestra declarou que achava interessante a forma como o livro Português – 

Linguagens abordava os conteúdos linguísticos, vendo isso como um ponto positivo. 

Em sua fala ela colocou: 

 

“Gosto muito da forma como esse livro traz a gramática. Ele não dá logo as 

regras, primeeeeeeeiro ele vai criando umas situações para os alunos 
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pensarem e só depois é que dá a regra. Mas, primeiro, os alunos têm que 

pensar, ver o uso pra depois ver a regra e fazer os exercícios.” 

 

Cabe ressaltar que, embora a docente tivesse tecido elogios ao livro 

supracitado, ela não fez uso do mesmo na sala de aula, durante o período em que 

estivemos coletando os nossos dados. Esse material parecia servir como orientação 

sobre como ela deveria conduzir o ensino da gramática de forma mais 

reflexiva/funcional, além de ser utilizado para a seleção de textos a serem 

trabalhados com os alunos, como já foi dito anteriormente. Elieci também declarou 

que não realizava a leitura das orientações teórico-metodológica presentes nesse 

manual. 

Em relação ao outro livro16 didático que também declarou fazer uso nos 

momentos em que pensava e construía suas aulas – Descobrindo a gramática17 -, 

Elieci afirmou não gostar da forma pela qual a gramática era abordada e declarou 

que o considerava incompleto. Em justificava à sua fala, a mestra explicitou que o 

manual, após uma breve exposição das regras de uso do conteúdo gramatical 

explorado, passava diretamente aos exercícios de treino para fixar a aprendizagem, 

sem propor qualquer reflexão sobre o que estava sendo estudado.  

Ainda sobre as atividades propostas para o trabalho com a gramática nesse 

manual, a docente expôs em seu depoimento: 

 

“Eu acho que nesses livros ficam... eles ficam faltando sempre alguma 

coisa pra gente dar, porque... Ele começa aqui um assunto de acentuação 

(mostra a atividade no livro), ele já vai para o exercício de acentuação e 

antes não foi feito nenhuma atividade de reflexão em cima do assunto. 

Cadê a atividade de reflexão sobre isso aqui? No próprio livro tem que 

ter... eu sei que a gente tem que trabalhar antes, mas a reflexão do livro, 

assim, em cima dessa questão, cadê? Pra propor uma atividade, tem que 

ter uma reflexão antes.” 

 

                                                           
16

 O livro “Descobrindo a gramática” era destinado exclusivamente para o trabalho com os conteúdos 
gramaticais. 

17
 GIACOMOZZI, G., VALÉRIO, G. e VALÉRIO, G. Descobrindo a gramática – São Paulo: FTD, 2006. - 
(Coleção Descobrindo a gramática). 
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E, ainda: 

 

“Deixa eu dar outro exemplo aqui... vê só esse assunto aqui, acentuação 

gráfica que eu considero um dos principais conteúdos que devem ser 

ensinados, olha só... (aponta para a tarefa) a gente não trabalhou nada 

dessa questão, aí já vem direto para esse assunto, entendeu? Para o 

exercício, já! Então, quê se refletiu antes disso aqui pra que o aluno 

pudesse fazer a tarefa?” 

 

Embora fizesse críticas às atividades propostas pelo livro, Elieci disse 

selecionar algumas delas no desejo de fixar a aprendizagem de conteúdos 

gramaticais explorados na sala de aula. Em seu relato, ela explicitou, ainda, que, 

uma vez que os educandos não possuíam o referido manual, escrevia no quadro o 

conceito e as regras de uso do conteúdo abordado para que eles as copiassem em 

seus cadernos ou, ainda, xerocava algumas delas para que os alunos as 

respondessem.  

É importante salientar que a mestra afirmou propor esse tipo de atividade 

posteriormente ao desenvolvimento de um trabalho de análise e reflexão sobre os 

aspectos abordados, preferencialmente, para fixar a aprendizagem. Elieci ainda 

enfatizou que em sua prática, ao propor atividades a partir do manual didático, não 

às explorava da maneira como se apresentavam nesse suporte. Verificamos que 

esse discurso da mestra foi condizente com a sua prática ao realizarmos a nossa 7ª 

observação (14/09/2009) em sua sala, quando trabalhou com os pronomes. 

Observamos que Elieci buscou adaptar as atividades a partir do que eram os seus 

objetivos naquele momento, quer fosse alterando a ordem em que elas se 

encontravam dispostas no manual e, ainda, suprimindo algumas por considerar que 

as mesmas não contemplavam aquilo que eram seus objetivos. 

Em outros momentos, mesmo não fazendo uso do livro didático na sala de 

aula, pudemos inferir que algumas atividades propostas pela docente configuravam-

se, entre outros, como modelos recriados a partir desse manual. 

Queremos salientar, ainda, que os LDs apontados por Elieci, como suporte 

para o seu trabalho em sala de aula não se constituía como único material 

pedagógico utilizado por ela no desenvolvimento de suas atividades, pelo contrário! 
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A mestra fazia uso de textos de diferentes gêneros textuais encontrados em diversos 

suportes para trabalhar a análise linguística, conforme já pontuamos. 

Ao fazermos uma breve análise do livro “Descobrindo a gramática”, 

verificamos que o mesmo não trazia qualquer consideração acerca da concepção 

teórica em que se apóiam seus organizadores para desenvolver as atividades nele 

presentes, tampouco oferecia ao professor orientações metodológicas que 

pudessem ajudá-lo a compreender a proposta de trabalho do manual, mesmo sendo 

esse, o exemplar do professor.  

Desse modo, o livro limita-se a apresentar na primeira e segunda páginas 

uma breve biografia de seus autores e o sumário com os conteúdos gramaticais 

abordados pelo mesmo, divididos em duas seções:  

 

(a) gramática – exposição e exemplificação do uso das regras através de 

palavras e frases e exercícios de “treino” para fixar a aprendizagem; 

(b) ortografia – exposição de regras (quando existem) e exemplificações dos 

aspectos abordados, a partir de exemplos em palavras e em frases 

acompanhadas de exercícios de “treino” para fixar a aprendizagem.  

      

Embora não seja explicitado pelos autores, a concepção de língua/linguagem 

que subsidiam a proposta do LD e a perspectiva metodológica que adotam para o 

ensino da análise linguística, verificamos nas atividades nele contido, que há uma 

supervalorização do trabalho com os conteúdos da gramática normativa. 

Cabe ressaltar que, ao contrário do outro livro utilizado pela mestra, este 

agora era indicado para as turmas do 1ª Ano do 2º Ciclo (antiga 3ª série). Sobre 

esse fato, a mestra explicou que fazia uso desse manual porque nele constavam os 

mesmos conteúdos abordados no nível/série em que ela ensinava.  

Diante desse contexto, pudemos perceber que a mestra passava por um 

momento de transição. Embora mostrasse compreensão sobre a forma desejável 

para o trabalho com a gramática, aproximando-se, assim, da perspectiva da análise 

linguística – ora se afastava, demonstrando uma “certa” preocupação em fazer com 

que os alunos decorassem as regras dos conteúdos trabalhados, segundo declarou 

em um momento de desabafo, durante a ministração de uma de suas aulas. 
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3.4.1.2  A opção pelos livros didáticos utilizados por Ana na fabricação de suas 

aulas 

 

Na entrevista realizada com a professora Ana, ela declarou que, geralmente, 

buscava nos livros didáticos, as orientações sobre o quê e como abordar os 

conteúdos da gramática. A docente também declarou que utilizava o livro didático 

adotado pela rede apenas para fazer leitura de textos com os alunos, porém, 

durante as nossas observações, verificamos que a mesma não fez uso do referido 

manual em nenhuma das aulas que nós acompanhamos. 

Desse modo, a docente disse fazer uso do livro didático Assim eu Aprendo, o 

qual fazia parte do seu acervo pessoal, para nortear o seu trabalho com os aspectos 

linguísticos. A mestra nos informou que sua opção pelo referido livro se dava em 

função de nele “ainda” ser possível encontrar o ensino dos conteúdos da gramática 

normativa a partir de uma abordagem tradicional, partindo das partes para o todo, ou 

seja, da reflexão (ou memorização) para o uso. Podemos observar seu ponto de 

vista em um dos fragmentos de seu depoimento, a seguir: 

 

“O livro dos alunos eu considero um livro bom, que enfoca muito as 

tipologias textuais, mas a meu ver... na minha avaliação, assim... eu acho 

que falta alguma coisa, faltam os conceitos sobre o que é... (referindo-se 

aos conteúdos da gramática normativa). Se bem que assim, você pode 

trabalhar ali dentro do livro, os conceitos. Então no que é que eu me 

apoio? Eu me apoio num livro didático o “Assim eu aprendo” que ainda 

vem com aqueles enfoques que a gente considera tradicional, que vem 

logo dizendo o que é, pra depois trabalhar de uma forma geral. Então eu 

me apoio nesse livro como de pesquisa, até pra ver de que forma mais 

simplificada, de que forma mais resumida eu posso trabalhar o conteúdo, 

né? Ou seja, de que forma mais simples eu posso passar esses conceitos 

para os alunos. Então eu me intero do conceito e aí eu saio criando 

exemplos do dia-a-dia envolvendo eles mesmos para que eu possa dar 

esses exemplos e eles terem uma compreensão melhor.”        
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Sobre essa função que a mestra atribui às atividades propostas no livro 

didático, Neves (2002), esboça sua preocupação acerca da maneira como os 

professores contemplam a gramática (atividade de exercitação da metalinguagem) 

explicitando: 

 

O ensino da gramática nada mais é do a que simples transmissão de 
conteúdos didáticos expostos no livro didático.  E o que os livros oferecem 
é, em geral, uma taxonomia de formas, numa apresentação que vai da 
definição das entidades aos quadros de flexão, passando por 
subclassificações, tanto de base nocional como de base morfológica. (2002; 
p. 238) 

 

Ana afirmou, ainda, que nesse livro havia um manual para o professor e que 

nele constava uma parte teórica na qual os seus autores apresentavam a concepção 

de língua em que se apoiavam para escrevê-lo e, assim, justificar as suas opções 

em relação às atividades que propunham, mas que não costumava fazer a leitura 

dessas informações, se detinha, apenas, nas questões de cunho mais prático, nele 

apresentadas: 

 

“No livro Eu aprendo tem (referindo-se ao manual do professor). Eu não li 

aquela parte teórica, não. Eu li a parte metodológica, mais ou menos a 

aplicação de alguns conteúdos, como é que o professor deve fazer.” 

 

Podemos constatar na fala da docente que as suas colocações dialogam com 

as afirmações de Chartier (2007) de que os professores buscam ignorar, na maioria 

das vezes, as informações elaboradas pelos pesquisadores que estão distante do 

campo onde esses saberes validados cientificamente “supostamente” seriam 

colocados em prática, buscando entre as inovações didáticas aquelas que lhes 

sejam úteis no processo de ensino e aprendizagem e capazes de motivar as 

crianças. 

Como já foi dito anteriormente, esse material também servia de orientação 

quanto à forma que ela abordaria o conteúdo gramatical a ser estudado, 

perpassando pela escrita das anotações referentes às regras de uso dos mesmos, 

as quais eram expostas no quadro para que os alunos copiassem, culminando com 

os exercícios de fixação da aprendizagem dos mesmos.  
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Ressaltamos que, durante as nossas investigações na sala de Ana, esse foi o 

recurso didático privilegiado das aulas utilizado por ela ao explorar os conteúdos da 

gramática de forma sistemática e planejada. Este manual, por sinal, também era 

utilizado pela mestra como norteador das aulas que construiu, pois que, a sequência 

dos conteúdos gramaticais abordados era aquela apresentada em seu sumário, 

embora tivesse afirmado durante a entrevista, que os conteúdos que trabalhava na 

classe era selecionados por elas de acordo com as necessidades dos educandos. 

No entanto, nas aulas por nós observadas, os conteúdos abordados pela mestra 

pareciam estar presentes em sua rotina em razão da preocupação de Ana em fazer 

cumprir um currículo pré/estabelecido para o nível/série que ela estava lecionando. 

Salientamos que o referido livro didático também servia de guia para a elaboração 

do planejamento anual com a disciplina Português. 

Ao realizarmos uma breve análise do livro didático Assim eu aprendo 

verificamos que o mesmo apresenta-se como uma coleção integrada onde se 

encontram dispostas as disciplinas que formam a grade curricular dos primeiros 

anos do Ensino Fundamental, subdividindo-se, assim, em 4 blocos, na seguinte 

ordem: Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia, e Ciências.  

Embora nesse manual não esteja explicitamente posta a concepção de língua 

adotada pelos seus autores para o trabalho com a língua materna, percebe-se 

claramente que aquela é vista como expressão do pensamento. As atividades 

propostas pelo livro privilegiam e supervalorizam os conteúdos da gramática 

normativa. 

Assim como no manual utilizado pela mestra de Recife, já na segunda página 

do livro destinado a essa disciplina, encontra-se disposto o sumário com os assuntos 

a serem abordados no decorrer do ano letivo, dividido em quatro blocos: (1) leitura; 

(2) interpretação de textos; (3) trabalhando com o vocabulário e as palavras e (4) 

gramática e ortografia. No manual, não se encontra nenhuma proposta de atividade 

de produção textual.  

Os conteúdos explorados no 4º bloco (gramática e ortografia), com exceção 

do alfabeto, são os mesmos explorados pelo manual utilizado por Elieci, os quais 

também se encontram dispostos na mesma sequência. Essas semelhanças entre os 

manuais didáticos utilizados pelas professoras parecem nos confirmar que os livros 
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que adotam a gramática normativa/prescritiva como objeto de ensino privilegiado, 

organizam suas atividades com a língua em função dos conteúdos que dela fazem 

parte. Os exercícios, por sua vez, requerem dos alunos a memorização das 

nomenclaturas e das regras de uso dos conteúdos gramaticais, bem como a 

classificação de palavras e frases a partir dos assuntos explorados. 

Uma vez que as mestras afirmaram fazer uso do livro didático na construção 

e desenvolvimento de suas práticas no tocante ao trabalho com os conhecimentos 

linguísticos, consideramos importante analisarmos e refletirmos sobre a maneira 

pela qual elas utilizavam-no. Nesse contexto, na seção seguinte, apresentaremos 

algumas táticas criadas por elas ao fazerem uso desse recurso, identificadas a partir 

de seus relatos nas entrevistas e através das observações por nós empreendidas 

nas suas classes.  

 

3.4.2 O uso do livro didático na sala de aula e o ensino dos fenômenos 

linguísticos 

 

Durante as nossas observações na sala de Elieci18, verificamos que ela, ao 

trabalhar com o eixo da análise linguística fez uso do livro didático em apenas 1 das 

11 aulas em que explorou osfenômenos linguísticos. Já no conjunto de aulas 

ministradas pela professora Ana, constatamos que essa mestra fez uso desse 

mesmo recurso em 5 das 9 aulas em que explorou os aspectos mencionados.  

A tabela seguir, nos fornece um panorama geral das aulas em que as 

docentes fizeram uso do manual didático no desenvolvimento de suas rotinas, ao 

abordar os fenômenos linguísticos.  

 

Tabela 4: O ensino dos fenômenos linguísticos e o uso do livro didático  

Datas Elieci – 11 aulas Datas Ana – 09 aulas 
17/08/2009 - - 05/10/2009 - - 

18/08/2009 - - 07/10/2009 - - 

21/08/2009 - - 13/10/2009 Adjetivo (grau 
comparativo) – p. 87 

01 

24/08/2009 - - 19/10/2009 Graus do adjetivo 01 

                                                           
18

 Relembramos que ao mencionarmos o livro didático utilizado por Elieci estamos nos referindo 
àquele que ela nos informou fazer uso para abordar os fenômenos linguísticos (Descobrindo a 
Gramática). 
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(superlativo e analítico) – 
pp. 88 e 89. 

08/09/2009 - - 20/10/2009 - - 

11/09/2009 - - 23/10/2009 Verbos – p. 102 01 

14/09/2009 Pronomes pessoais do 
caso reto – pp. 190 - 194 

01 27/10/2009 Verbos (conjugações e 
tempos verbais) – p. 103 

01 

21/09/2009 - - 30/10/2009 Infinitivo e pessoas do 
verbo – p. 110 

01 

22/09/2009 - - 03/11/2009 - - 

25/09/2009 - -    
28/09/2009 - -    

Total: 01 Total: 05 

 

 

Com base nos elementos apresentados na tabela podemos verificar que 

Elieci, conforme nos relatou durante a entrevista, não utilizava o livro didático como 

guia para explorar os conhecimentos linguísticos na classe, embora fizesse uso do 

mesmo como material de apoio à construção de suas aulas. No decorrer das nossas 

investigações, verificamos que a mestra fez uso desse suporte em apenas uma das 

aulas que ministrou, correspondendo a um total de 9% das 11 aulas em que abordou 

o eixo da análise linguística, conforme podemos verificar no gráfico a seguir.  

 

                  Gráfico 5 – O ensino da AL e o uso do LD na sala de Elieci 

 

 

 

Observamos, no entanto, que mesmo explorando os fenômenos linguísticos a 

partir de outros materiais didáticos, a professora propunha algumas atividades para 

os alunos cujos quesitos seguiam o modelo daqueles apresentados no livro didático 

que ela possuía, conforme já pontuamos.  
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Essa dinâmica foi por nós constatada na aula que ministrou no dia 

21/09/2009. Após realizar a leitura de um texto informativo do DETRAN e de 

explorar questões relacionadas à interpretação e compreensão do texto, e alguns 

aspectos linguísticos de forma articulada a esse suporte, Elieci escreveu um 

exercício no quadro para que os alunos o copiassem em seus cadernos, com o 

objetivo de que os mesmos consolidassem a aprendizagem de algumas categorias 

gramaticais exploradas por ela, em outras aulas que havia ministrado.  

Vejamos a reprodução dessa atividade, a seguir: 

 

Exercício 

1º) Substitua os termos grifados pelo pronome pessoal do caso reto adequado: 

 

a) a) Teco andava pela rua e via gente andando ligeiro. 

b) b) Teco e Onofre conversam muito. 

c) c) As casas eram grandes e tinham aberturas laterais para o acesso à 

carruagem. 

 

2º) Identifique as classes das palavras e indique o gênero e o número dos 

substantivos, adjetivos e artigos: 

 

a) a) O boné apareceu na neblina. 

b) b) Na cidade não havia semáforo. 

c) c) Teco viu muitas coisas diferentes. 

d) Lila ficou toda alegre. 

 

  

Como podemos verificar, embora o exercício proposto pela mestra não 

tivesse sido retirado do manual didático que ela possuía como apoio à fabricação de 

suas aulas com os fenômenos linguísticos, quando sentia necessidade de consolidar 

a aprendizagem de determinados conteúdos da gramática, recorria aos modelos 

nele encontrados ou, ainda, às suas memórias enquanto aluna que foi e de suas 

experiências enquanto docente, em anos anteriores, para fabricar os exercícios.  
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É importante destacar na atividade escrita pela mestra que nos dois quesitos 

propostos ela buscou explorar os assuntos relacionados às classes das palavras. 

Esse fato confirma, mais uma vez, à sua colocação de que esses assuntos eram 

trabalhados, na maioria das vezes, a partir de exercícios que tinham como 

proposição a memorização de taxonomias e regras e, a partir da classificação de 

palavras e frases, com o objetivo de consolidar a aprendizagem dos mesmos, e, 

ainda, para atender as exigências dos pais dos alunos acerca do que eles tinham 

como modelo de ensino idealizado para o trabalho com a língua. 

Constatamos, também, que Elieci, com o desejo de tirar o peso do ensino 

tradicional da gramática, buscou no texto trabalhado informações que pudessem ser 

exploradas no exercício, e, assim, não se distanciasse (tanto) do que havia sido 

discutido nas atividades que havia proposto anteriormente. 

Diferentemente da mestra supracitada, os dados da tabela exibida nos 

informam que a professora Ana fez uso do livro didático no desenvolvimento de suas 

rotinas com bastante frequência. Desse modo, constatamos que a docente utilizou 

esse recurso em 5 das 9 aulas em que trabalhou com o eixo da análise linguística,  

Vejamos essas informações em percentual, materializadas no gráfico a 

seguir: 

 

                       Gráfico 5 – O ensino da AL e o uso do LD na sala de Ana 

 

 

Conforme os dados supra-apresentados, o livro didático na classe de Ana foi 

usado num quantitativo bastante significativo, correspondendo, assim, a um total de 

56% das aulas que explorou os fenômenos linguísticos.  
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Ao indagarmos a docente acerca do uso do manual na classe, ela declarou 

que este se configurava como sendo basicamente o “único” recurso didático utilizado 

por ela para trabalhar no eixo da análise linguística, conforme já pontuamos. Esse 

fato, no entanto, não se confirmou durante as nossas investigações, pois como 

verificamos, ela explorou os conhecimentos linguísticos a partir de outros materiais 

didáticos também. 

Supomos que essa afirmação da mestra pode de algum modo, ter a ver com 

a ideia, ainda não consolidada, de que trabalhar a análise linguística é explorar os 

conteúdos da gramática normativa. Pensamos, ainda, que essa pode ser a razão de 

ela não considerar o ensino dos fenômenos linguísticos a partir de outros suportes e 

de forma articulada aos eixos da leitura, produção de textos e da oralidade, 

conforme observamos ela fazer em suas práticas, durante as aulas que nós 

acompanhamos.  

Um fato relevante por nós observado na rotina da professora diz respeito aos 

exercícios que buscavam explorar os conteúdos pertencentes às classes das 

palavras (adjetivos, substantivos, pronomes e verbos). Verificamos que ao abordá-

los, a docente fez uso do livro didático para fazer a anotação das nomenclaturas, 

definições, regras de uso e para apresentar exemplos de como os eles deveriam ser 

usados. Após a explicação do assunto, esse suporte ainda era utilizado por ela para 

que retirasse quesitos a serem explorados nos exercícios. Tal dinâmica era efetuada 

por Ana com a finalidade de ela e os alunos avaliarem sua aprendizagem no tocante 

ao conteúdo abordado. Vejamos um dos exercícios propostos pela mestra e retirado 

do livro didático, a seguir:  

 

 

Atividade de Português 

 

1º) Leia as frases abaixo. Depois sublinhe o verbo em cada uma delas: 

 

a) a) O bombeiro apaga o fogo. 

b) b) Daniela gosta de sorvete. 

c) c) O cabeleireiro corta os cabelos. 

d) d) A costureira costura os vestidos. 
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e) e) Ele viajará de ônibus. 

f) f) Marquinhos acordou cedo. 

g) g) Os alunos são estudiosos. 

h) h) Não encontrei ninguém em casa. 

i) i) Está tudo errado. 

j) j) Não achei o livro. 

k) l) Chove muito em Olinda. 

l) m) Trovejou essa noite. 

m) n) Relampeou na sexta, no sábado e no domingo. 

n) o) Maria está muito estranha. 

o) p) Ela permanece doente. 

p) q) Mamãe anda muito. 

 

2º) Escreva uma frase com um verbo que indique: 

 

a) a) Ação –  

b) b) Estado – 

c) Fenômeno da natureza – 

 

 

O exercício apresentado foi proposto pela mestra posteriormente à 

explanação oral do conteúdo abordado e figurava-se no manual didático da mesma 

forma em que foi escrito no quadro pela professora. No entanto, conforme já 

pontuamos no decorrer desse capítulo, essa não era a única tática utilizada pela 

docente ao explorar os exercícios presentes nesse suporte. Pelo contrário! 

Percebemos que ao fazer uso desse recurso em outros momentos, ela alterou a 

ordem dos quesitos e as frases dispostas nas atividades, bem como suprimiu alguns 

deles e/ou ainda os reinventou, em busca de alcançar o seu objetivo naquele 

momento. 

Nas seções seguintes, estaremos analisando e refletindo sobre a as 

atividades construídas pelas docentes que envolveram o trabalho com os aspectos 

linguísticos tanto nos moldes mais tradicionais como a partir de uma prática mais 

reflexiva. 
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3.5  A fabricação das atividades envolvendo os fenômenos linguísticos nas 

salas de aula das mestras 

 

 

Nesta seção, trataremos de analisar e refletir sobre as práticas de ensino 

desenvolvidas pelas mestras investigadas no tocante ao trabalho com o eixo que 

trata da análise e reflexão sobre a língua.  

Sob a justificativa de que as práticas pedagógicas das professoras ora se 

aproximavam mais de um ou de outro modelo de ensino, para a apreciação do 

trabalho conduzido por elas, passaremos à amostra dos dados separados a partir 

das seguintes categorias:  

 

 A fabricação das atividades nos moldes mais tradicionais; 

 Mudanças em construção – a reflexão sobre aspectos da língua a partir da 

leitura, da produção de textos e da oralidade; 

 

 Assim, iniciaremos discutindo as atividades em que as mestras exploraram 

os conhecimentos linguísticos na perspectiva do modelo tradicional19 de ensino da 

gramática. Em um segundo momento, dissertaremos sobre as atividades que 

tiveram como proposição a exploração dos fenômenos linguísticos de forma 

reflexiva, articulada ao ensino da leitura, da produção textual e da oralidade. 

Ressaltamos ainda que a separação das atividades aqui propostas diz respeito, 

apenas, à possibilidade de analisarmos de forma mais detalhada a condução das 

mesmas. 

Nas aulas construídas por Elieci e Ana não há espaço para a caracterização 

de suas práticas de ensino numa ou noutra perspectiva metodológica, visto que 

ambas recorriam a vários caminhos ao conduzir o processo de ensino-aprendizagem 

com os fenômenos linguísticos. Tal postura assumida pelas docentes vem 

corroborar com a colocação de Mendonça (2006a) de que “quando se trata do que 

acontece na sala de aula, não há padrões inflexíveis, modelos fixos” (p. 200). 

                                                           
19

 Ressaltamos que ao empregarmos os termos “ensino tradicional” nos textos não o fazemos com a 

intenção de tecer um sentido negativo, mas o tomamos baseado na definição apresentada por 

Mendonça (2006, p.201): “conjunto de práticas que se solidificaram com o passar do tempo, com 

regularidade de ocorrência, o que terminou por constituir uma tradição”. 
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Gostaríamos de esclarecer, ainda, que devido à impossibilidade de descrevermos e 

analisarmos, neste estudo, todas as aulas observadas, selecionamos as mais 

representativas das práticas das docentes.  

Nesse contexto, passaremos, a seguir, à amostra das atividades 

desenvolvidas pelas mestras que se aproximaram mais do modelo de ensino 

tradicional da gramática.  

 

3.5.1  A fabricação das atividades nos moldes mais tradicionais na classe de 

Elieci 

 

Assim como já discutimos no decorrer desse capítulo, ao observarmos a sala 

da professora Elieci, constatamos que a mesma buscou explorar os conhecimentos 

linguísticos, na maioria das vezes, de forma articulada aos demais eixos de ensino 

da língua, dentro de uma perspectiva de gramática reflexiva e funcional, onde os 

discentes pudessem compreender o porquê e o para quê de estudarem as 

categorias gramaticais abordadas por ela.  

Dito em outras palavras, na organização de suas aulas, a docente investia em 

um ensino que tinha como pretensão levar os alunos a refletirem sobre os efeitos de 

sentido provocados nos textos pelos recursos linguísticos neles presentes e a 

intenção dos autores ao empregá-los.  

Na tabela a seguir exibimos uma síntese dos aspectos gramaticais 

trabalhados assim como as atividades em que esses foram explorados: 

 

 
  Tabela 5: Atividades desenvolvidas por Elieci abordando o ensino dos aspectos linguísticos 

ATIVIDADES ENVOLVENDO O ENSINO DOS CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 
Datas Conteúdos 

17/08/2009 Pontuação, sinônimo e tipos de frases - Leitura, exercício escrito e produção 
de texto  

18/08/2009 Pontuação, sinônimo e tipos de frases - Correção da tarefa de casa e leitura 
de poema. 

21/08/2009  Pontuação - Leitura e ensaio da encenação da peça teatral criada a partir do 
livro de literatura “A onça e o Saci”. 

24/08/2009 Substantivos, sinônimos e sílabas - Leitura e interpretação de texto, exercício 
escrito e produção de texto. 

08/09/2009 Adjetivo, antônimo, artigo, sinônimo e substantivo (análise morfológica) - 
leitura, exercício escrito e produção de texto. 

11/09/2009 Concordância nominal, letras maiúscula e minúscula, ortografia, pontuação 



 160 

- Correção individual dos textos produzidos pelos alunos e reescrita dos 
mesmos. 

14/09/2009  Adjetivo, pronomes, substantivo e uso do por que - Leitura e interpretação 
de texto xerocado e exercício escrito (retirada do livro didático Descobrindo a 
gramática – pp. 190 a 194. 

21/09/2009 Adjetivo, artigo, ortografia, pronome, sinônimo e substantivo (análise 
morfológica) - Leitura e interpretação de texto, exercício de tarefa de casa.   

22/09/2009 Adjetivo, artigo, ortografia, pronome e substantivo (análise morfológica) - 
Leitura e produção de textos, correção da tarefa de casa. 

25/09/2009 Concordância nominal e verbal, letras maiúsculas, ortografia, pontuação - 
leitura, produção de cartazes e exercício escrito. 

28/09/2009  Sinônimo - Leitura, interpretação oral e cântico da música, exercício xerocado  

 

De acordo com os dados supra-apresentados, podemos verificar que mesmo 

abordando os conhecimentos linguísticos a partir de uma prática de ensino que 

propunha a análise e a reflexão acerca dos efeitos de sentido provocados por eles 

nos textos lidos e produzidos, Elieci também criava situações (exercícios) para que 

os alunos memorizassem as nomenclaturas, conceitos e regras dos conteúdos 

gramaticais abordados, preferencialmente aqueles pertencentes às classes das 

palavras, a fim de cumprir exigências aqui já mencionadas e para garantir um melhor 

rendimento dos alunos tanto em relação à leitura como também à escrita, segundo 

nos relatou em momentos informais.  

Tal dinâmica era desenvolvida pela professora, geralmente, a partir de 

atividades de análise morfológica, as quais apareceram em número significativo no 

desenvolvimento de suas rotinas (3 vezes). Cabe ressaltar que mesmo propondo 

atividades dessa natureza, a mestra buscava estabelecer uma ponte entre elas e os 

textos trabalhados no decorrer da aula, apresentando palavras e frases retiradas dos 

mesmos, de um filme assistido pelos alunos e/ou, ainda, de situações vivenciadas 

na classe, envolvendo outras áreas do conhecimento exploradas.  

Essa tática utilizada pela docente parecia configurar-se como uma das 

alternativas encontrada por ela de afastar a sua prática de um modelo de 

ensino mais transmissivo e memorístico.  

       Os extratos da aula, a seguir, nos permitem conhecer o desenvolvimento 

de uma das aulas que ministrou na perspectiva descrita: 

 

        No dia 08/09/2009, data da nossa 5ª observação, Elieci iniciou a aula 

pedindo aos alunos que pegassem seus cadernos para fazer a correção da 

tarefa de casa. As questões da atividade proposta pela docente eram referentes 
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a um filme que ela havia passado para eles assistirem numa aula de História, 

cujo assunto abordado havida sido a Independência do Brasil.  

 

1º) Analise os trechos do filme apresentados e identifique os substantivos 

(classificando-os quanto ao gênero, número e grau), os adjetivos e os artigos: 

 

a) "Naquele dia, um príncipe português chamado D. Pedro que vivia no Brasil, 

pronunciou em voz alta as palavras: “Independência ou Morte!” 

 

b) “Muitos queriam um país livre do domínio português”. 

 

“Só em 1822 com a Independência, o Brasil se tornou uma nação soberana”. 

 

 

           Como a maior parte dos alunos não havia realizado a tarefa em casa, a 

atividade passou a ser um dos assuntos trabalhado por ela, nesse dia. Desse 

modo, Elieci aproveitou para explorar as questões do exercício e, para tal, 

pediu que os alunos as ditassem enquanto escrevia no quadro as frases. Em 

seguida, convidou um deles para responder a atividade: 

 

P: Vamos lá? Quem é que vem aqui no quadro fazer essa análise? Aí eu pedi pra 

analisar o trecho do texto identificando o substantivo, o adjetivo e o artigo, num foi? 

E em que número, gênero e grau eles estão, num foi? (referindo-se aos 

substantivos) 

T: Foooiiii!! 

P: Quem vem analisar? (os alunos ficaram um tempo em silêncio até que um aluno 

se propôs a ir até o quadro responder a atividade). Nesse exercício eu pedi a vocês 

para fazerem uma análise identificando o quê? Quais as classes de palavras? 

A: Substantivo, adjetivo e artigo! 

P: Muito bem! Vamos relembrar qual é a função de cada um deles. Qual é a função 

dos substantivos? 

A2: Dar nome às coisas! 

P: Nomeia as coisas! O artigo...? 

A: Dá qualidade às coisas! 

P: Artigo? 



 162 

A2: Não! Quando é um menino ou uma menina, masculino ou feminino. Que indica 

o gênero e o número. 

P: Vai acompanhar quem? O artigo vai acompanhar o número? 

T: Nããoo! 

A: O substantivoo! 

P: O substantivo, muito bem! 

A2: E o adjetivo indica uma qualidade, uma característica! 

P: Pode ser uma qualidade, uma característica, pode ser estado. Então vamos ver 

esse trecho aqui (apontou para a primeira frase do quesito), vamos ver o que John 

identificou aqui, vamos fazer na sequência da frase: 

 

        "Naquele dia, um príncipe português chamado D. Pedro que, vivia no 

Brasil, pronunciou em voz alta as palavras: “Independência ou Morte!” 

 

P: Dia - Substantivo feminino plural (fez a leitura da classificação). Por que será 

que John colocou “dia” como feminino? 

A: Porque o final é “a”, num é “o”. 

P: Ah, tá vendo? Tem que ter cuidado nisso! 

A2: Num pode ser “a” dia, tem que ser “o” dia. 

P: Muito bem! John, você entendeu essa regrinha, como tem que fazer? Tem que 

prestar mais atenção! Nem tudo que termina com a letra “a” vai ser feminino, a 

gente tem que usar antes da palavra o...? 

A: Artigo! 

P: Tem que usar o artigo antes para identificar se a palavra é feminina ou 

masculina. Se eu uso “o dia” o artigo “o” é masculino ou feminino? O artigo usado 

antes do substantivo é quem vai dizer se ele é masculino ou feminino. Então “dia” é 

o quê? 

T: Masculinooo!  

P: E está no singular ou no plural? 

T: Plural! 

P: E é?  

T: Não, singular! (os alunos ficaram um pouco perdidos). 

P: É plural? É singular! Plural é quando eu me refiro a mais de...? 

T: Uuum!  

P: Ok! Então aqui a gente vai mudar! (Elieci foi até o quadro e escreveu a resposta 

em substituição à do aluno e deu continuidade à aula, discutindo a análise 
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realizada por ele). 
 

 

 Com base no extrato de aula apresentado, verificamos que a mestra 

aproveitou a aula para relembrar alguns conteúdos gramaticais já explorados em 

momentos anteriores, através de exercícios de explicitação oral e escrita das 

nomenclaturas, conceitos e regras de uso dos assuntos abordados. 

Percebemos na condução da atividade que ao trabalhar o gênero dos 

substantivos, Elieci, definiu a palavra “dia” (classificada pelo aluno como sendo uma 

palavra feminina) como pertencendo ao gênero masculino e argumentou que o 

artigo que se coloca anterior às palavras seria o determinante do gênero. 

Nesse contexto, percebemos que a regra exposta pela docente além de 

reducionista, não contempla o que define uma palavra como sendo do gênero 

masculino ou feminino e é aquela geralmente apresentada nos livros didáticos e 

gramáticas escolares.  

 Ainda de acordo com a transcrição da aula, podemos constatar que havia 

uma preocupação por parte da professora para que os alunos classificassem as 

palavras que compunham a oração, expondo as suas taxonomias e funções. Essa 

dinâmica assumida pela mestra parece ter estreita relação com o que declarou 

acerca do ensino com alguns fenômenos gramaticais na sala de aula: dificuldade em 

explorar os conteúdos da classe das palavras de forma articulada. 

Um outro motivo que poderia ter levado a docente a trabalhar os conteúdos da 

gramática na perspectiva descrita estaria relacionado à necessidade que ela tinha 

de obter um feedback da aprendizagem dos alunos acerca dos assuntos explorados 

e assim buscava essas informações nos exercícios de cunho mais normativo. Cabe 

ainda ressaltar que os exercícios propostos nesse modelo, na maior parte das aulas 

que nós observamos, foram explorados após o trabalho com a leitura e com a 

produção textual. 

  Essa mesma tática foi utilizada pela docente no dia 24/08/2009, data da 

nossa 4ª observação. Após realizar um trabalho de contação de fábulas e de ter 

proposto uma atividade escrita de interpretação e compreensão dos textos lidos, 

Elieci escreveu no quadro um exercício para que os alunos copiassem e 
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respondessem em seus cadernos. A mestra fez uso de elementos presentes no 

texto para abordá-los na seguinte atividade. 

 

Tarefa de Casa 

 

1º) Observe as frases seguintes e identifique os substantivos: 

 

a)“Os convites foram distribuídos para os bichos que voavam”. 

b)“O leão, rei da floresta, procurava movimentar intensamente a juba”. 

c)“Que bichinho esperto!” 

d)“O jabuti apenas assistia”. 

a)        

b) 2º) Indique em que gênero (masculino ou feminino) e em que número (singular ou 

plural) estão os substantivos que você identificou na questão anterior: 

c)  

3º) Separe as palavras em sílabas: 

a) jabuti –  

b) folclore –  

c) primeira –  

d) relâmpago –  

e) bichos –  

f) encantamento –  

g) tensão – 

h) finalmente –  

i) tamanduá – 

 

 

Depois que os alunos completaram a cópia da tarefa de casa, Elieci passou a 

explicar como a mesma deveria ser respondida, chamando a atenção para o 

conceito e as funções do substantivo, conforme nos mostra o fragmento a seguir: 

 

P: Vejam só! Vocês vão observar as frases (apontou para o 1º quesito) e vão indicar 

os substantivos. Depois que você identificar o substantivo, vai grifar. Certo? O 

substantivo que você encontrar aí (apontou para as frases) você vai grifar. Depois 

que encontrar o substantivo, na outra questão você vai indicar... vamos supor: “Os 
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convites foram distribuídos para os bichos que voavam” (fez a leitura da frase), quais 

são os substantivos que você vai encontrar nessa frase? 

A: Garça. 

P: Garça? Aí tem garça aonde? (a professora releu a frase). Tão lembrados o que é 

substantivo? 

A2: É masculino (referindo-se à palavra “bichos”). 

P: Primeiro é identificar o substantivo. Qual a função do substantivo?(os alunos 

ficam em silêncio e a mestra volta a perguntar qual a função do substantivo em uma 

frase). 

A: Voar! 

A2: Voar! 

P: Os alunos aqui acham que a função do substantivo é voar, né? 

A3: É não! 

T: Ééééé!  

P: Lembram aquelas classes de palavras que nós estudamos... adjetivo, 

substantivo... qual é a função deles? (os alunos permanecem um tempo em silêncio) 

A4: Tia, substantivo num é adjetivo? 

P: Substantivo é uma coisa e adjetivo é outra 

A5: Tia, substantivo é para subtrair? 

A6: É matemática, é? 

A: Substantivo próprio, comum... 

P: O substantivo pode ser próprio, comum, coletivo... mas qual é a função do 

substantivo? (os alunos ficam confusos). 

A: Tia, substantivos são nomes de animais... 

T: Inaudível 

P: Lembra quando eu expliquei que quando vocês olham ao redor de vocês, vocês 

vêm muitas coisas... quando a gente não conhece o nome de uma coisa, qual a 

primeira pergunta que a gente faz? 

A: O que é isso? 

P: O que é isso! Por que a gente faz essa pergunta? 

A: Quando a gente não sabe o que é! 

P: Quando a gente não sabe o que é, quando a gente não sabe o nome de uma 

determinada coisa... Então qual é a função do substantivo? 

A: Indicar o nome! 

P: Indicar o nome das coisas! Tudo ao nosso redor tem um nome. Quando a gente 

não identifica, a primeira pergunta que a gente faz é: “O que é isso?” Pra saber logo 
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o nome de determinado objeto, de determinada coisa que a agente não conhece, 

num é? Então substantivo é a palavra que dá nomes às coisas... vocês esqueceram, 

né? Então aqui (apontou para a primeira frase), quais as palavras dessa frase que 

dão nome às coisas? Vocês vão identificar.  

A: E no segundo quesito? 

P: A gente estudou também que esses substantivos, eles mudam, né? Eles podem 

mudar o seu gênero e o seu número. Então o que é que vocês vão fazer aqui? Vai 

identificar os substantivos e colocar aqui (apontando para o segundo quesito) e vão 

dizer, também, em que gênero ele está, se é masculino ou feminino, se ele está no 

plural ou se ele está no singular. Tem que indicar o gênero e o número do 

substantivo que você encontrou na primeira questão. 

 

De acordo com os elementos transcritos, verificamos que embora a mestra 

tivesse explorado os substantivos em outras aulas na perspectiva da gramática 

tradicional normativa, tal prática não garantiu a aprendizagem de seu conceito e das 

suas regras de uso. Mesmo as palavras tendo sido analisadas de forma 

fragmentada nos períodos apresentados no primeiro quesito, os alunos não 

conseguiram classificá-las, mostrando-se confusos, indicando que a explicação 

sobre a função dos substantivos apresentada por Elieci não ajudava os alunos a 

responderem a atividade.  

Verificamos também que a definição apresentada para esse conteúdo e para 

as suas regras de uso, mais uma vez eram aquelas encontradas no manual didático 

que a mestra usava como apoio à fabricação de suas aulas com os aspectos 

linguísticos. Assim como já pontuamos anteriormente, tais regras e as outras já 

discutidas aqui, se mostram equivocadas e sem sentido quando aplicadas dentro de 

um contexto-texto, quer seja oral ou escrito.  

Durante as nossas observações, pudemos perceber que embora a atividade 

proposta por Elieci não tivesse sido diretamente retirada do livro didático, as 

questões apresentadas guardavam as mesmas características dos exercícios 

propostos pelo manual que ela utilizava para o trabalho com a gramática. Nesse 

momento, como não estava com o livro na classe, observamos que Elieci recorreu 

às suas memórias enquanto elaborava o exercício proposto para os alunos.    
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Assim como afirmou durante a realização da entrevista, os conteúdos 

abordados pela mestra na perspectiva da gramática tradicional normativa foram 

exatamente aqueles que declarou ter mais dificuldade de explorar de forma 

articulada aos demais eixos didáticos. 

A seguir, trataremos de apresentar os extratos das aulas desenvolvidas por 

Ana nessa mesma perspectiva. 

 

3.5.2 A fabricação das atividades nos moldes mais tradicionais na classe de 

Ana 

 

No decorrer das nossas observações, verificamos que a professora Ana tanto 

explorou os conhecimentos linguísticos buscando uma articulação com os demais 

eixos de ensino, como de forma isolada, sem estabelecer relações com outros 

conteúdos gramaticais já abordados e/ou, a partir de outras situações didáticas 

vivenciadas anteriormente.  

Vejamos na tabela a seguir as atividades propostas pela docente: 

 

  Tabela 6: Atividades desenvolvidas por Ana envolvendo o ensino dos aspectos linguísticos 

ATIVIDADES ENVOLVENDO O ENSINO DOS ASPECTOS LINGUÍSTICOS 

Datas Conteúdos 
05/10/2009 Ortografia e pontuação - leitura e produção de poemas  
07/10/2009 Ortografia e pontuação - leitura e produção de poemas  
13/10/2009 Adjetivo (grau comparativo) - aula expositiva e atividade no caderno (retirada do 

livro didático Assim eu aprendo – p. 87 

19/10/2009 Graus do adjetivo (superlativo e superlativo absoluto - analítico e sintético) - 
aula expositiva e atividade no caderno (retirada do livro didático Assim eu aprendo – 
pp.88 e 89. 

20/10/2009 Sinônimo e ordem alfabética - atividade oral e no caderno com o uso do 
dicionário. 

23/10/2009 Verbo - aula e expositiva e atividade copiada no caderno (retirada do livro didático 
Assim eu aprendo – p. 102). 

27/10/2009 Verbos (conjugações e tempos verbais) - aula expositiva e atividade no caderno 
(retirada do livro didático Assim eu aprendo – p. 103). 

30/10/2009 Infinitivo e pessoas do verbo - aula expositiva e atividade no caderno (retirada do 
livro didático Assim eu aprendo – p. 110). 

03/11/2009 Ortografia, pontuação, letra maiúscula e minúscula - produção de texto com as 
gravuras sequenciadas da história (atividade xerocada)  

 

De acordo com os elementos supra-apresentados, verificamos que a mestra, 

em suas aulas, dedicou um espaço significativo para o trabalho com os 
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conhecimentos linguísticos explorados a partir do ensino de nomenclaturas, regras 

de uso e exercícios orais e escritos de classificação e para atividades de treino e 

fixação da aprendizagem dos conteúdos abordados.  

Constatamos que em 5 das 9 aulas que destinou ao trabalho com a análise 

linguística,  o ensino dos adjetivos e dos verbos constituíram-se como objetos quase 

que exclusivos desses momentos. Na condução das atividades envolvendo os 

referidos conteúdos, Ana expunha no quadro as nomenclaturas e taxonomias 

presentes no livro didático que utilizava para o trabalho com a gramática e, em 

seguida, a partir de exemplos de palavras e frases sugeridas pelo manual, por ela e 

pelos próprios alunos, explicava o conteúdo e, em continuidade à aula, solicitava 

que os discentes as classificassem de acordo com o assunto estudado. 

Vejamos na sequência como conduziu a aula, ao explorar o ensino dos 

adjetivos:  

No dia 19/10/2009, Ana iniciou as atividades do dia fazendo a brincadeira da 

forca com os alunos. Dando continuidade a esse momento, pediu que os alunos 

pegassem seus cadernos de Português para copiarem a anotação que estaria 

escrevendo no quadro.  

A professora esperou um determinado tempo (cerca de 15 minutos) para que 

os alunos realizassem a cópia e, em seguida, pediu que prestassem bastante 

atenção na explicação acerca do conteúdo que estaria abordando. Antes, porém, 

recordou o assunto já trabalhado com os educandos em outro momento: 

 

P: Pronto, gente? Não quero ninguém mais copiando nada! Parem de copiar e 

olhem todo mundo pra cá... guardem a canetinha e olhe todo mundo pra cá! 

(apontou a anotação que havia escrito no quadro). Nós iniciamos ontem o estudo 

sobre o grau dos adjetivos. Nós começamos a estudar o grau comparativo, 

lembram?  Hoje a gente vai começar a estudar o grau...? 

A: Superlativoooo! (o aluno sabia o grau a ser estudado porque na aula que deu 

início ao ensino dos adjetivos, a mestra havia falado sobre a existência de dois 

graus) 

P: Superlativo! Por exemplo, quando eu digo:  

Luana é uma menina educada. (escreveu a frase no quadro) 
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Cadê o adjetivo daí? 

T: Educadaaaa! 

P: Educada, muito bem! Se eu quero dizer que Luana não é só uma menina 

educada, ela é “MAIS” (enfatizou bem a pronúncia da palavra) do que educada, 

como é que eu digo isso? 

A: Educadííííssima! 

P: Eu posso dizer como? 

T: Educadíííííssima! 

P: Eu posso dizer “educadíssima”. Luana é educadíssima. (escreveu a frase no 

quadro). Então, esse “educadíssima” que eu falei... Luana é educadíssima... Quem é 

o adjetivo? 

T: Educadííííssima! 

P: Educadíssima! Esse educadíssima que eu falei refere-se ao grau SU-PER-LA-TI-

VO!! (falou a palavra pausadamente e com bastante ênfase) Só que o grau 

superlativo, ele pode ser de duas formas: analítico e sintético. O que vocês 

acabaram de falar ele é sintético. Numa palavra só, ele diz o quanto Luana é 

educada. Ela é educadíssima (apontou para as frases que havia escrito no quadro). 

   Agora, se eu não dissesse numa palavra só que Luana é muito, MAIS MUITO 

educada, como eu poderia dizer? 

A: Que Luana é educada, comportada... 

P: Não! Mas eu quero que se refira a Luana como uma pessoa educada, só que ela 

é educada em grande quantidade! 

A: Educadíssima! 

A2: Muito educadíssimaaaa! 

P: Muito educadíssima? É assim que eu vou dizer? 

T: Nãããããooo! Educadíssima! 

A3: Muito educada! 

P: Eu posso dizer que Luana é bastante educada de duas formas: Ou eu posso 

dizer: Luana é muito educada..., ou eu posso dizer...? 

T: Luana é educadíssimaaaa. (a professora foi listando no quadro as frases à 

medida que ela ou os alunos falavam). 

P: Cadê o adjetivo nessa frase? (apontou para a primeira frase) 

T: Educadaaaa! 

P: Educada, exatamente! Só que... qual é a diferença dessa pra essa? (apontou no 

quadro para as palavras “educada” e “educadíssima”).  

A: Educadoooora! 
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P: As duas estão no grau superlativo, só que essa aqui está no grau superlativo 

sintético (apontou para a palavra educada)... “sintético” é de sintetizar, resumir, usar 

menos palavras, é sintético. Então esse aqui é o grau superlativo sintético e “muito 

educada” é quando eu uso mais de uma palavra. Então aqui é o grau analítico. É o 

grau superlativo analítico. Vejamos outro exemplo. Vamos escolher um adjetivo pra 

Márcio (um dos alunos da sala). 

A: Márcio é inteligeeeente! 

P: Márcio é mui-to inteligente. (escreveu a frase no quadro) 

Aí eu pergunto... esse grau superlativo aqui (apontou para as palavras “muito 

inteligente”) é analítico ou sintético? 

A: Sintééético! 

A2: Analííííítico! 

P: Analítico! Porque é analítico? 

A: Porque a palavra é mais grande! 

P: Porque eu usei quantas palavras pra falar...? 

A: Mais de umaaaa! 

A2: Duuuaaas! 

P: Eu usei duas, pra falar da inteligência de Márcio!  

                   Márcio é muito inteligente. (leu a frase escrita no quadro enfatizando o 

adjetivo).  

Ok? Agora, eu posso colocar o adjetivo “inteligente” no grau superlativo sintético? 

T: Pooodeee!! 

P: Posso! Como é que fica essa frase, no sintético? 

A: Márcio é, é... inteligentíssimo!! 

A2: Márcio é... inteligente... muito inteligente! 

A3: Márcio é inteligentíssimo! 

P: Muito bem Gustavo! Márcio é IN-TE-LI-GEN-TÍS-SI-MO. (Ana escreveu a frase no 

quadro dando bastante ênfase ao adjetivo). As duas frases querem dizer coisas 

diferentes? 

A: É! 

A2: Quer! 

A: Quer nãããão! 

P: Qual o conteúdo dessa frase aqui? Tá falando o quê de Márcio, Natália? (apontou 

para a frase onde o adjetivo estava no grau analítico) 

T: Inteligeeeeente! 

P: Que ele é MUITO inteligente! E essa frase aqui? (apontou para a frase onde o 
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adjetivo estava no grau sintético). 

A: Muitíssimo inteligente! 

P: Tá falando o quê de Márcio? 

T: Que ele é muito inteligeeente! 

P: É diferente essa dessa? (apontou para as duas frases onde, em cada uma, o 

adjetivo estava num grau diferente)  

T: Hum... (os alunos ficaram em silêncio, parecendo ter dúvidas). 

A: É! Não... 

P: Não! A capacidade, a qualidade, é a mesma, agora a forma como foi escrita é 

diferente. Agora, vamos aqui analisar... esse grau aqui, que foi usada a palavra 

“inteligentíssima”, qual foi o grau? 

T: Hum... 

P: É superlativo! Agora eu quero saber se é analítico ou se é sintético. (a mestra 

apontou para a frase onde estava escrito que Márcio é “inteligentíssimo”) 

A: Sintéééético! 

P: Sintético! Porque é sintético? 

A: Porque usa só uma palavra! 

P: [...] Porque pode usar apenas uma palavra pra falar da qualidade de Márcio. In-te-

li-gen-tís-si-mo! E esse aqui, qual é o superlativo? (referindo-se a “muito inteligente”). 

A: Analíííítico! 

P: Analítico, por quê? 

A: Porque foi usado... 

T: Porque foi usado mais de uma palaaaavra! 

P: Porque foi usado mais de uma palavra. Olha aqui, ó... (apontou para a regra de 

uso que ela tinha escrito no quadro).   Olha aqui o conceito, olha! O grau superlativo 

pode ser: analítico, quando for mais de uma palavra e sintético, formado por... 

(ensaiou a leitura da regra que estava no quadro) 

A: Por maaais... 

P: Por mais de uma pa...? 

T: laaavra!! 

P: Quem sabe quando é analítico, levante o dedo? 

A: Euuuuuuu! 

P: Agora vai ter de dizer quando é analítico! 

T: Quando tem duas palavras! 

P: Muito bem! É analítico quando é formado por duas palavras.  Agora... quando é 

sintético? 
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A: Quando só tem uma palavra! 

P: Quando usamos apenas uma palavra! Ok!  

 

 

De acordo com o fragmento da aula apresentada, podemos verificar que a 

prática de ensino desenvolvida pela professora aconteceu do “todo para as partes”, 

refletindo o modelo tradicional de ensino onde parte-se da definição para se chegar 

à análise e dessa, para o uso.  

Com base nessa descrição, podemos perceber a preocupação da professora 

em fazer com que os alunos explicitassem as nomenclaturas e, através de exemplos 

de palavras e frases, os conceitos subjacentes ao conteúdo trabalhado. Essa tática 

utilizada por ela não garantiu a aprendizagem dos mesmos pelos alunos, visto que 

os mesmos se mostraram confusos quando solicitados a classificarem as palavras e 

frases em relação ao grau do adjetivo empregado nos exemplos expostos. 

Ana defendeu o seu investimento na perspectiva de ensino apresentada 

declarando: 

 

“Eu acho que ensinar as regras e classificar os conteúdos é 

importante, parte de uma melhor compreensão. Eu poderia não 

dizer os nomes, mas simplesmente colocar e dizer... faça assim, né? 

Mas eu acho que eu mostrando, eu dizendo as regras, conversando, 

discutindo as regras com eles, eu acho que o resultado da 

compreensão é melhor e assim... em relação ao uso das 

nomenclaturas, eu acho que numa 4ª série é importante o aluno ter 

esse vocabulário, do que é que ele tá aprendendo, é isso, é aquilo, 

é aquilo outro... entendeu? Porque lá na frente ele vai utilizar aquilo 

ali, né? Eu acho que aprender as nomenclaturas vai surtir uma 

melhor compreensão daqueles conteúdos ali.” 

 

Corroboramos com a mestra de que o ensino das regras de uso dos 

conteúdos da gramática também deve estar presente no trabalho com a língua na 

escola, pois que constituiu-se como parte integrante do processo que possibilita o 
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indivíduo a falar da e sobre a sua própria língua. Porém, acreditamos que essa 

prática criada a partir de situações artificializadas, que fazem uso de palavras e 

frases soltas, sem nenhum significado, imutáveis e, portanto entendidas como 

aplicáveis a qualquer situação, livres de qualquer reflexão, descaracteriza aquilo que 

deveria ser a sua função, que é conduzir o aluno a uma explicitação das regras de 

uso da língua em situações significativas, como pontuam Murrie (1994) e Ledur 

(1996).  

A professora Ana, após explorar um conteúdo da gramática, logo em seguida 

tratava de escrever uma atividade no quadro para que os alunos a copiassem e 

respondessem em seus cadernos. Essa dinâmica era utilizada com o objetivo de 

que ela e os aprendizes (segundo a mesma nos informou) pudessem verificar se o 

assunto estudado tinha sido, de fato, aprendido, em outras palavras, funcionava 

como um feedback da aprendizagem dos alunos. 

Cabe ressaltar que os exercícios escritos propostos por Ana referentes aos 

aspectos gramaticais foram retirados, quase que todos, do livro didático20 que ela 

utilizava como apoio à construção de suas aulas. No entanto, durante a escrita dos 

mesmos, percebemos que ela buscou fazer algumas adaptações nas questões 

propostas pelo manual, a fim de adequá-las ao que pretendia no dado momento. É 

importante destacar que a mestra não transpunha as atividades sugeridas pelo livro 

didático da mesma forma em que ele se apresentava no manual. Ana recriava-os a 

partir daquilo que julgava pertinente abordar de acordo com seus objetivos. 

Apresentaremos a seguir, a transcrição de uma atividade desenvolvida pela 

professora e a postura assumida por ela no momento em que fazia a correção da 

mesma:  

 

Aula referente ao ensino do grau superlativo do adjetivo, ministrada no dia 

19/10/2009.    

 

P: Vamos ao exercício agora. Vamos ver se vocês entenderam mesmo! Pra gente 

saber se entendeu o assunto mesmo, a gente tem que fazer o exercício! (a professora 

                                                           
20

 Na última seção deste capítulo, apresentaremos algumas atividades propostas pelas professoras, a 

partir do uso do livro didático. 
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foi até o quadro e escreveu a atividade para os alunos copiarem).  

 

Exercício 

 

1º) Escreva as frases e os adjetivos no grau superlativo absoluto analítico: 

a)  
b) a) Aquela garota é pobre. 
c) b) Mamãe é boa. 
d) c) Zezé é um garoto popular. 
e) d)Eles são amigos. 

 

2º Escreva as frase colocando os adjetivos no grau superlativo absoluto 

sintético: 

 

a) a) Vera é uma garota elegante. 
b) b) Este garoto está fraco. 
c) c) Que garoto gentil. 
d) d) Paulo é rico. 

 

3º) Passe os adjetivos para o grau normal: 

 

a) a) riquíssimo –  
b) b) ótimo – 
c) c) amicíssimo – 
d) d) altíssimo – 
e) e) gostosíssimo – 

 

4º) Agora escreva alguns adjetivos e escreva o superlativo absoluto. 

a) ________________         __________________ 
b) ________________         __________________ 
c) ________________         __________________ 
d) ________________         __________________ 

________________         __________________ 

 

      Passado o tempo que havia destinado para que os alunos copiassem a atividade 

em seus cadernos, Ana foi até o quadro e explicou como a tarefa deveria ser 

realizada. 

 

P: Vamos prestar atenção no que é pra fazer aqui! O que é que vocês vão fazer? Nós 

estudamos hoje o grau superlativo analítico e sintético. Nós vimos que o analítico se 

refere ao adjetivo fazendo uso de duas palavras e o sintético, ele usa apenas uma. 

Então vamos lá! 

             Aquela garota é pobre. (fez a leitura da primeira frase do quesito 1). Aqui 

pede para colocar no superlativo analítico. Então a gente vai usar quantas palavras? 

T: Duuuuas! 
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P: Então como é que eu digo? 

T: Aquela garota é muito poooobre. 

P: Aquela garota é muito po-bre!! Então vejam! Quem é o adjetivo aqui? 

T: Pobreeee! 

P: Pobre! Quando eu digo “muito pobre” eu tô usando o superlativo analítico. Ela num 

é só pobre, ela é MUITO pobre. Aqui quando eu digo: “Mamãe é boa.” (leu a segunda 

frase) 

A: Mamãe é muito boa! 

P: Mamãe é muito boa! 

 

A professora deu continuidade à explicação do exercício, fazendo as perguntas dos 

quesitos oralmente, para que os alunos também respondessem oralmente, antes de 

escrever as respostas nos cadernos. 

 

P: Aqui no terceiro quesito, os adjetivos, eles estão no grau superlativo sintético. O 

que é que você vai fazer? Vai colocar no grau NOR-MAL!  

Exemplo: Riquíssimo é superlativo sintético. O normal? 

T: Ricooo!! 

P: Rico! Ótimo? 

T: Booom! 

P: Bom? Amicíssimo? 

T: Amigo! 

P: Amigo! Ótimo! Entenderam? Continuem! 

 

Após a explicação, Ana disse para os alunos completarem o exercício e levarem até a 

sua mesa, para que ela o corrigisse. 

 

Conforme vimos discutindo no decorrer dessa seção, as aulas em que Ana 

explorou o ensino das nomenclaturas e os exercícios de memorização e 

classificação dos conteúdos gramaticais apareceram com certa frequência no 

desenvolvimento de suas rotinas.  

Embora as práticas das professoras aqui apresentadas tenham apontado 

para o modelo de ensino da GTN, é um equívoco afirmar que elas exploravam os 

conhecimentos linguísticos apenas nessa perspectiva. No decorrer das nossas 

observações verificamos que as mestras também propuseram o ensino dos 
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fenômenos linguísticos de forma mais reflexiva, articulada ao ensino da leitura, da 

produção textual e da oralidade, com o objetivo (entre outros) de aproximarem-se 

dos discursos atuais para o trabalho com o eixo da análise e reflexão sobre a língua.  

 

3.5.3 Mudanças em construção nas práticas de Elieci e Ana 

 

Assim como já afirmamos no início dessa seção, as posturas assumidas pelas 

docentes em relação ao trabalho com os fenômenos linguísticos na sala de aula não 

eram extremas, antes conciliadoras. Dito em outras palavras, ao explorarem as 

questões relacionadas ao eixo da análise e reflexão sobre a língua, as docentes 

buscavam conciliar em suas práticas os modelos de ensino tradicional da gramática 

e o estudo da língua através das práticas de análise linguística. Tais 

comportamentos evidenciam o momento de mudanças/transformações vivenciado 

por elas em relação aos objetivos que possuíam para o trabalho com a língua e com 

a gramática, na escola. 

De posse dos dados apresentados nos quadros 3 e 4 e nos gráficos 1 e 2, 

verificamos que a exploração dos conhecimentos linguísticos a partir da leitura se 

fez presente em boa parte das aulas ministradas por Elieci e Ana.  

Observamos que ao trabalharem com diversos gêneros textuais, as 

professoras buscavam criar situações onde a reflexão acerca dos recursos 

linguísticos empregados nos textos pudesse ser suscitada, levando os aprendizes a 

perceberem os efeitos de sentido provocados pelos mesmos e sua importância 

na/para a construção do sentido do texto. 

Constatamos que Elieci e Ana também fizeram uso dos momentos de 

produção de textos para explorar alguns aspectos linguísticos, os quais se 

constituíram como ricas oportunidades para promover a reflexão sobre os aspectos 

da textualidade, oportunizando aos alunos em condições reais, o desenvolvimento 

do seu potencial crítico-reflexivo e de adquirir novas formas de expressão e 

interação com seu interlocutor (GERALDI, 1997).  
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O trabalho com a oralidade, por sua vez, também figurou como um dos eixos 

abordados pelas professoras no desenvolvimento de suas rotinas, no período da 

nossa coleta de dados em suas classes.  

A exploração dos aspectos linguísticos articulada a essa unidade de ensino 

envolveu a apresentação de resultados dos trabalhos realizados em grupos pelos 

alunos, as manifestações de opiniões acerca do que se estava discutindo na sala, a 

interação entre alunos e mestras, argumentações e tomadas de decisões 

relacionadas a assuntos que envolviam toda a turma ou o grupo de trabalho dos 

quais os alunos estivessem participando, encenação teatral e cântico de músicas, 

oportunizando-os, assim, a refletirem sobre a língua e seu funcionamento.  

Com o objetivo de analisarmos e refletirmos sobre as práticas em que as 

docentes propuseram o trabalho com a reflexão de aspectos da língua de forma 

articulada aos outros eixos didáticos, passaremos à descrição das atividades 

desenvolvidas por elas. 

Iniciaremos discorrendo sobre as aulas fabricadas pela professora que 

lecionava em Recife. 

 

3.5.3.1. A articulação entre a análise linguística e a leitura, a produção de 

textos e a oralidade na classe de Elieci 

 

A rotina da professora Elieci contou com a leitura de textos de gêneros 

variados, os quais foram abordados, de forma diversificada e sistemática. Na 

condução de suas atividades a mestra buscou investir em um trabalho que 

oportunizasse aos seus alunos interagirem com textos de circulação social, 

sobretudo, aqueles que faziam parte do seu cotidiano. Essa dinâmica desenvolvida 

pela mestra, segundo Albuquerque (2004), é de fundamental importância, para que 

os alunos entrem em contato com os diferentes usos da língua, com o objetivo de 

que percebam o porquê e o para quê utilizam a escrita. 

Assim, na construção de suas aulas, verificamos que a incidência maior dos 

textos explorados foram os de cunho informativo sobre o trânsito, materializado em 
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um livro de literatura produzido pelo DETRAN21 e em folhetos informativos que esse 

órgão distribui para a população.  O gênero poesia, que também apareceu nas aulas 

fabricadas por ela em número significativo (3 aulas) parece ter sido escolhido por ela 

por permitir o “brincar” com as palavras e, ainda, por figurar-se entre aqueles que os 

alunos demonstravam ter grande apreço. A exploração dos sons através de rimas, 

de aliterações e, principalmente, o trabalho com a ortografia, constituíram-se como 

alguns aspectos abordados pela docente na construção das aulas que desenvolveu 

com o gênero mencionado.  

Sobre o trabalho articulado entre essas unidades, Elieci explicitou que 

buscava realizar o ensino a partir da abordagem de algumas estratégias de leitura, 

da exploração das características dos gêneros trabalhados e dos exercícios orais e 

escritos de interpretação e compreensão dos textos estudados. Em seu depoimento, 

a professora exemplificou as táticas de ensino que utilizava ao trabalhar na 

perspectiva descrita: 

 

“Por exemplo, numa fábula... Por que o autor colocou essa interrogação 

aqui? Em que momentos a usamos? Que efeito de sentido ela causa? 

Assim... Quando o autor usa o pronome para substituir um nome, ai no 

meio da leitura eu pergunto a eles a quem a palavra tá se referindo? O que 

o personagem quis dizer quando falou essa palavra ou expressão? A 

gente analisa, trabalhando também a pontuação, como por exemplo, o 

ponto final. Por que o ponto final? Qual a funcionalidade dessa frase onde 

ele tá sendo empregado? É uma frase declarativa? E por que não usar 

esse outro sinal, a interrogação? Então vêm todos estes questionamento.” 

No caso dos poemas mesmo, trabalhamos os sons finais das palavras, a 

forma que elas foram escritas... Por exemplo, as palavras que têm som de 

/ão/ que os meninos confundem muito se é com “ao” ou “am”... Essas 

coisas, sabe? 

 

 

Em nossas observações constatamos que nas aulas em que Elieci explorou a 

leitura, em 7 delas aparece um trabalho articulado com o ensino dos aspectos 

                                                           
21

 DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito. 
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linguísticos. Tal dinâmica desenvolvida por ela incluía a exploração dos aspectos 

discursivos e textuais, bem como o trabalho com os elementos gramaticais, 

responsáveis pelos efeitos de sentidos provocados nos textos trabalhados. 

No tocante ao trabalho com a produção escrita, as atividades desenvolvidas 

por Elieci contou com a produção de textos de opinião, reconto de histórias lidas e a 

confecção de cartazes informativos sobre o comportamento de motoristas e 

pedestres no trânsito. As proposições das temáticas para a produção dos textos 

eram decorrentes das práticas de leitura vivenciadas na sala de aula anteriores a 

esses momentos, e apareceram como culminância do trabalho com o gênero ou 

temática abordada. 

Percebemos na prática da professora, como já pontuamos anteriormente, um 

cuidado em criar condições de produção antes, durante e após a escrita de textos. 

As estratégias utilizadas eram variadas e partiam sempre do levantamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos acerca do gênero trabalhado - estrutura, 

finalidade, funcionalidade, suporte textual, entre outros -, da temática a ser 

abordada, da exploração de aspectos referentes à textualidade – fatores 

pragmáticos, semânticos e formais (COSTA VAL, 2006) -, bem como das dinâmicas 

de revisão e refacção desses textos.  

Sobre o trabalho com esse eixo didático na sala de aula, Elieci colocou: 

 

“A produção de textos acontece assim: depois que eu trabalho um gênero, 

aí nós vamos para a produção, porque eu não posso pedir ao aluno pra 

produzir um texto se eu não dou nenhum respaldo a ele. Por exemplo, eu 

trabalhei com poesias, mas antes dos alunos produzirem poesias, eu 

trabalhei a estrutura, a finalidade e a funcionalidade, explorei a leitura, a 

compreensão e interpretação, os conectivos, as palavras que foram 

usadas para dar efeito no texto, a ortografia, as rimas... comparo as formas 

de escrever uma poesia e outro gênero como fábulas...  

Eu faço produção depois de ter trabalhado com um gênero ou com uma 

temática, eu não chego assim e digo: Gente, como se fazia antes, façam 

uma redação sobre... o dia dos pais. Não tem sentido, o menino não sabe 

o que fazer, é pra fazer um poema, fazer dissertação, fazer um texto 

narrativo, fazer o quê? Então, por isso proponho o trabalho sempre a partir 

de um gênero, entendeu?” 
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Vale salientar que ao sugerir atividades de escrita de textos no período em 

que estivemos em sua classe, a mestra também procurou criar situações de 

circulação social para essas produções e de apresentar aos discentes, interlocutores 

outros para os seus textos que não fossem apenas o grupo de colegas de sua sala 

de aula ou ela mesma.  

Assim, fazendo uso dessas táticas, Elieci dava conta de discutir alguns 

elementos apresentados pelos alunos em seus textos, incitando-os a analisarem 

suas próprias escritas e refletirem sobre a forma mais adequada de apresentá-los 

aos seus leitores, através das práticas de revisão e refacção dos mesmos.  

Consideramos que tal direcionamento se configura como uma rica 

oportunidade para, entre outras coisas, oportunizar aos alunos a percepção sobre a 

função social da escrita. Em relação à dinâmica de reescritura dos textos, Rocha 

(1999), explicita que tal atividade oportuniza a criança a reelaborar concepções 

acerca da sua estrutura; reescrevendo-o ela pode analisá-lo e verificar se faltam ou 

não informações, se a letra está legível, se a estética e a estrutura estão adequadas, 

se o emprego dos recursos linguísticos está adequado, etc.  

Verificamos, também, que Elieci propôs atividades de produção de textos em 

5 das 12 aulas que nós observamos e explorou os aspectos linguísticos articulado a 

essa unidade de ensino em 4 delas. Ressaltamos que nenhuma atividade de 

produção textual sugerida pela professora aconteceu de forma isolada. Pelo 

contrário! Assim como já explicitamos, estas eram resultado de uma sequência de 

atividades que ela vinha propondo com um determinado gênero e/ou temática 

discutida. 

Em relação à oralidade, observamos que a mestra explorou os aspectos 

linguísticos articulado a esse eixo didático em 4 das 5 aulas que abordou essa 

unidade de ensino, através de músicas, apresentação de trabalhos, peça teatral, 

entre outros. 

 A seguir, passaremos à amostra de algumas atividades propostas por Elieci, 

em que ela propôs a reflexão de aspectos da língua a partir do trabalho com os 

demais eixos didáticos. 
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3.5.3.1.1 A reflexão sobre aspectos da língua a partir da leitura 

 

No primeiro dia em que realizamos nossa observação (17/08/2009) na classe 

da professora Elieci, após a correção da tarefa de casa, ela informou aos alunos que 

eles fariam um trabalho em duplas utilizando o livro de fábulas que haviam recebido 

no início do segundo semestre letivo22. A professora explicou que cada dupla ficaria 

responsável pela leitura de uma fábula e por responder, por escrito, algumas 

questões que seriam colocadas a respeito do texto e, apresentadas oralmente para 

que toda a turma a conhecesse. 

Em seguida, a docente organizou a sala para dar início à atividade e pediu 

que os alunos a ajudassem a selecionar algumas fábulas presentes no livro 

mencionado. Assim, à medida que iam fazendo suas escolhas baseadas nos títulos 

dos textos, os discentes citavam os nomes das fábulas para que Elieci listasse-os no 

quadro e distribuísse nas duplas. Após esse momento, a mestra passou a dar os 

comandos da atividade fazendo uso de um roteiro que havia escrito no quadro e que 

serviria de orientação para os educandos durante todo o tempo em que estivessem 

realizando a tarefa. Observemos o roteiro da atividade, a seguir: 

 

Roteiro da atividade 

 

- Escreva o título da história: 

- Quais são os personagens da história? 

- Qual foi o principal acontecimento da história? 

- Toda fábula nos transmite um ensinamento, ou 

seja, a moral. Identifique a moral da história e explique o que entendeu: 

- Escreva um pequeno texto dando sua opinião sobre o texto que você leu: 

 

 

Como podemos observar, as questões sugeridas pela docente requeria dos 

alunos diferentes habilidades que iam desde a seleção, interpretação e 

                                                           
22

 A obra fazia parte do Programa Manoel Bandeira de Formação de Leitores e havia sido distribuído 

para os alunos pela Secretaria de Educação da prefeitura do Recife.  
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compreensão de informações presentes no texto, até a produção de um texto de 

opinião. 

Após terminarem de copiar e responder o exercício no caderno, a mestra 

pediu que os discentes organizassem as suas bancas de modo a formar um grande 

grupo para dar início às apresentações. Cabe ressaltar que no momento em que os 

discentes respondiam à atividade, Elieci circulou por entre as duplas e levantou 

alguns questionamentos em relação aos significados de algumas palavras e sinais 

de pontuação empregados nos textos lidos.  

A partir de então, cada dupla fazia a leitura oral do texto que havia ficado 

responsável e apresentavam suas respostas às questões do roteiro da atividade 

para que toda a classe também conhecesse a fábula que haviam lido. Ela aproveitou 

esses momentos para fazer perguntas de interpretação e compreensão de texto, 

bem como para explorar aspectos concernentes ao gênero abordado, sua estrutura 

e, sobretudo, os aspectos relacionados aos ensinamentos transmitidos pelas 

fábulas, os quais deram margem a várias discussões na sala. 

Como atividade final, a professora escreveu uma tarefa para casa usando os 

textos estudados como foco. Salientamos que a professora destinou um bom tempo 

da aula para explicá-la, relembrando questões referentes ao emprego dos sinais de 

pontuação nas frases. Assim, depois que os alunos completaram a cópia da 

atividade, Elieci passou a explicar, passo-a-passo, como a mesma deveria ser 

respondida, chamando a atenção para os tipos de frases encontradas nos textos, 

conforme nos mostra os fragmentos da aula, a seguir: 

P: Aqui no terceiro quesito... identificar... vai ser em todas as histórias? 

T: Nããõoo!! 

P: Na que você...? 

T: ... leu! 

P: Vocês vão reler a história de vocês e observar a pontuação empregada no texto, 

no final das frases. Mas não quero que vocês procurem só os sinais não. Vocês têm 

que reler a fábula e, a partir daí, ver que sinais foram usados. Então vocês vão ver 

qual a função desses sinais no texto e vão identificar os tipos de frases em que eles 

foram empregados... se é uma frase afirmativa, se é uma frase negativa, declarativa 

e afirmativa... se tem frase interrogativa. Depois vocês vão dar exemplo cada tipo de 

frase, retirando ela do texto e escrevendo em seus cadernos. Por exemplo, se tiver 
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imperativa, vai dizer por que é imperativa, qual é a função dessa frase no texto, 

mostrando o exemplo na sua fábula e vão dizer o sinal de pontuação que o autor 

usou nelas. 

 

Os alunos citaram alguns trechos de suas histórias enquanto a mestra os escrevia 

no quadro. Em seguida, a docente leu as frases e discutiu com os alunos acerca dos 

sinais de pontuação empregados e os efeitos que o autor quis imprimir ao texto ao 

fazer uso dos mesmos. Para isso, ela também retomou várias vezes a leitura dos 

trechos dos textos onde as frases haviam sido retiradas, e até mesmo, de toda a 

história, para promover um debate acerca das opções do autor ao empregar os 

sinais de pontuação. 

 

 

Como pudemos observar, a atividade proposta pela mestra para o trabalho 

com os sinais de pontuação e os tipos de frases nas quais, geralmente, eles são 

empregados foi bastante rica e oportunizou aos alunos refletirem sobre as suas 

funções a partir de situações de uso, dentro de um contexto que trazia consigo uma 

logicidade. Desse modo, os discentes ora podiam fazer uso das pistas fornecidas 

pela pontuação empregada para inferir o que o autor queria transmitir a partir das 

informações presentes no texto, ora podiam fazer o caminho inverso, analisando as 

situações em que os sinais foram empregados para intuir a função dos mesmos nas 

frases e classificá-las a partir das informações explicitadas já no comando da 

questão.  

Vejamos os fragmentos de uma outra aula ministrada pela mestra, em que 

ela também trabalhou os aspectos linguísticos articulada ao ensino da leitura. 

 

No dia 08/09/2009, data da nossa 5ª observação, Elieci iniciou a aula 

mostrando a capa do livro onde se encontrava a história que estaria lendo para os 

alunos. Em seguida, escreveu no quadro o título da história “Onde fica o Paraíso”23 e 

perguntou o significado da palavra “paraíso” aos alunos. À medida que os discentes 

                                                           
23

  BRASIL, Departamento Nacional de Trânsito. Onde fica o Paraíso? Um passeio no passado / 

Texto de José Ricardo Moreira e Juciara Rodrigues; Ilustração de César Lobo. – Brasília: Ministério 

das Cidades, DENATRAN, 2008. 
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verbalizavam suas ideias, ela as listava no quadro e questionava-os acerca das 

respostas apresentadas.  

 

P: O que significa a palavra paraíso? O que vocês entendem quando vêm essa 

palavra? 

A: Um lugar calmo, lindo! 

A2: Um lugar que não precisa se preocupar... 

A3: Um lugar sossegado! 

A4: Um lugar sem preocupação! 

A5: Um lugar sem ninguém! 

P: Um lugar sem ninguém? 

A6: Um lugar deserto. Um lugar só com uma pessoa! 

P: Olha aí o que João Paulo tá falando! Como é?  

Uma pessoa?. 

A: Aí num tem ninguém no paraíso. 

P: Você acha que assim é um paraíso? Por quê? 

A: Porque num tem ninguém pra pertubar a gente, pra tá reclamando... 

A2: É um lugar onde a pessoa fica sozinho. 

A3: Deve ser um lugar muito bom, um lugar calmo! É uma cidade, um lugar 

calmo..?. 

A: É uma ilha, que não tem ninguém.(Elieci foi grafando as respostas dos alunos no 

quadro) 

P: Pronto, aqui foi o que vocês falaram sobre o que é um paraíso (fez a leitura das 

anotações das respostas dos alunos que estavam no quadro). Muito bem, vamos ver 

aí, quando eu ler, quem realmente chegou mais próximo do que tem na história. 

 

Após esse momento, a mestra realizou a leitura da história, aproveitando para 

fazer pausas e mostrar as gravuras do livro aos discentes, para explorar os 

significados de algumas palavras nele presentes e para suscitar perguntas de 

compreensão acerca do texto.  

Em um determinado trecho da história que dizia que o personagem tinha 

chegado a uma outra cidade e lido a placa “Bem-vindo à Piração”, a docente 

interrompeu a leitura e grafou a palavra “piração” no quadro. 
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Em seguida, perguntou aos discentes qual significado teria a palavra 

“piração”, no sentido isolado da palavra e as crianças, apresentaram suas ideias: 

Vejamos a dinâmica desenvolvida por ela nessa aula, a partir de alguns 

extratos que nós selecionamos para apresentarmos adiante: 

 

P: O que vocês entendem... o quê significa a palavra “piração”?  

A: Maluquice! 

A2: Doidice! 

A3: Uma coisa doida! 

 

A mestra aproveitou a chuva de ideias dos alunos, listou as respostas no quadro e passou 

a explorar o seu significado, agora, a partir do contexto em que ela se encontrava inserida. 

Para tal, Elieci reformulou a pergunta e a lançou para a turma que deveria prestar atenção 

na forma como estava sendo feita a partir de então.  

 

P: O que vocês acham que é a Piração? 

A: A gente já disse! 

A2: Oxe tia, a gente já respondeu! 

P: Prestem atenção na pergunta que estou fazendo: O que é a Piração?(enfatizou bem os 

termos em destaque)Eu tinha perguntado antes o que siginificava a palavra piração, agora 

estou perguntando o que é a Piração! 

A: Ah, entendi! É uma cidade doida! 

A2: A senhora táfalando da cidade do livro, né? Então é uma cidade louca, louca! 

A3: É uma cidade toda bagunçada, não tem a organização que tinha antes. 

A4: É uma cidade diferente daquela outra. (referindo-se ao primeiro modelo de cidade 

descrita no texto)  

A5: É uma cidade ao contrário de Paraíso! 

P: Ah, uma cidade oposta de Paraíso! 

 

 

Durante a condução da atividade constatamos que Elieci explorou o 

significado de palavras em vários momentos da leitura: antes, durante e depois da 

leitura do texto. As colocações/intervenções sugeridas pela docente provocavam os 

alunos a refletirem sobre os sentidos que elas tomavam ao serem abordadas no 
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contexto em que estavam sendo empregadas. Como podemos observar na 

descrição desse último trecho da aula, por exemplo, após os alunos verbalizarem o 

significado da palavra “piração”, Elieci tornou a perguntar o que eles achavam que 

era “a Piração”. A reformulação da pergunta nessa perspectiva deixava 

subentendido que ela perguntava acerca da cidade “Piração” e não do sentido da 

palavra, de forma isolada, podendo assim, discutir e comparar os significados de 

ambas, na situação em que foram empregadas e fora delas.  

 Nessa mesma perspectiva, a mestra levantou outros pontos de reflexão, 

entre os quais estava a opção dos autores pelos nomes das cidades que apareciam 

no texto, buscando relacioná-los às características que possuíam, sendo essas 

completamente opostas. Usando isso como questão para reflexão, mais uma vez a 

professora trabalhou os aspectos linguísticos, explorando, de forma contextualizada, 

o conceito de antônimos.  

Cabe aqui ressaltar que, embora as palavras “paraíso e piração” não se 

constituissem como palavras antônimas, no contexto em que foram abordadas, as 

mesmas tomaram essa conotação e assim foram exploradas pela professora, que 

procurou estabelecer uma comparação entre elas. Nesse exemplo, percebe-se que 

a coerência e a coesão ultrapassam as regras de uso da gramática normativa, como 

bem coloca Britto (1997).  

Assim, com base nas transcrições apresentadas, constatamos que os 

recursos linguísticos foram abordados por Elieci, a partir da observação da 

organização do texto e da reflexão sobre a funcionalidade/finalidade que possuíam 

determinados recursos linguísticos nele empregados, bem como os efeitos de 

sentidos por eles provocados. 

 

3.5.3.1.2 A reflexão sobre aspectos da língua a partir da produção de textos 

 

No dia 22/09/2009, após a leitura e da exploração oral e escrita da história 

“Um passeio no passado”, Elieci separou os alunos em grupos e entregou-lhes 

alguns folhetos informativos do DETRAN para que lessem e discutissem entre si, as 

informações neles contidas. 
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P: Agora dando continuidade ao nosso projeto do trânsito24, hoje nós vamos fazer 

uma atividade em grupo. Cada grupo vai receber um folheto informativo desse aqui 

(mostrou o folheto aos alunos). Então, cada um tem um título diferente, por exemplo, 

esse daqui tem: “Pequenos pedestres, grandes cuidados”. Então o que vocês vão 

fazer? Vão ler o que tem de informação nesse folheto, vão discutir com o seu grupo 

o que acham que de mais importante tem aqui (apontando para o folheto) que você 

pode repassar para a sua turma como orientação. 

        Nós ouvimos aqui as duas histórias, a da cidade de Paraíso, num foi? E a 

viagem ao passado de Teco, né?  

T: Foooooiiiii! 

P: Teco viajou no passado e fez essa comparação: como era o trânsito no passado 

e também a cidade de Paraíso com a cidade de Piração. Então para quê esses 

folhetos? Para que a gente aprofunde mais os conhecimentos sobre como melhorar 

o comportamento no trânsito, e tem essas informações aqui, certo? (mostrou vários 

folhetos do DETRAN). Cada grupo vai receber um tipo diferente. 

A: Tia, não entendi direito... 

P: A atividade vai ser a seguinte: Vocês vão ler o texto, vão discutir com o seu grupo 

quais são as informações que vocês acham mais necessárias repassar para a 

turma, porque cada grupo depois, vai confeccionar um cartaz com  essas 

                                                           
24

 A escola onde Elieci trabalhava estava envolvida em um projeto sobre a conscientização acerca 

dos cuidados no trânsito desenvolvido pelo DETRAN em parceria com algumas escolas da rede 

municipal de Recife. 
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informações e vai apresentar para a turma toda,  entenderam? Vai repassar essas 

informações, de acordo com o tema do folheto que vocês estiverem trabalhando. 

Esse aqui, por exemplo, é “Pequenos pedestres, grandes cuidados”, já esse aqui é 

“Necessidades especiais merece atenção especial” (foi mostrando os folhetos à 

medida que lia os títulos dos mesmos). Então você vai ver as informações que tem 

aqui e vai tentar repassar para o cartaz e, em outro momento, você vai apresentar 

para a sua turma.  

       Depois eu vou expor esses cartazes com essas informações num painel, para 

que essas informações não fiquem só aqui na turma... além de vocês apresentarem 

aqui na turma, eu vou fazer a exposição dos cartazes ali (apontou para o pátio) para 

que essas informações cheguem aos outros colegas da escola e para as outras 

pessoas que convivem aqui também.  

A: Eita, a gente tem que caprichar, né tia? Para os outros entenderem o que a gente 

escreveu, né? 

P: Exatamente! Toda vez que a gente for escrever um texto, tem que pensar em 

quem vai ler o texto! Vocês podem utilizar jornais, tem revistas, gravuras, 

desenhar..., mas no primeiro momento, agora, vocês vão fazer a leitura do texto, 

discutir com o seu grupo e organizar as ideias no caderno. Vão pensar em como é 

que vocês vão fazer o seu cartaz e quais as informações que serão colocadas, 

entendeu?  

A: Depois que a gente escrever, mostra pra senhora, né tia? 

P: Mas agora, antes de vocês escreverem o texto, a gente vai pensar no que a gente 

vai colocar nele. Lembrem-se que o texto é para ser escrito num cartaz... Não pode 

ser muito longo! Tem que ser objetivo, apresentar todas aquelas características que 

eu já expliquei pra vocês! O tamanho da letra, do título, essas coisas... Vocês sabem 

porque já fizeram cartazes outras vezes e eu já expliquei como deveria ser 

organizado o texto. É só relembrar! 

A: Tem que ter cuidado pra não botar muita coisa, muita informação, né? 

Então depois a gente vai ver como está essa organização, aí num outro momento, é 

que vocês vão fazer o cartaz, aí é que eu vou dar a cartolina, entenderam? O 

primeiro momento é de leitura e compreensão, depois a gente vê como deve ser 

feito o cartaz. 
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Como forma de auxiliar os alunos na realização da tarefa, a mestra foi até o 

quadro e escreveu um roteiro para que eles o tivessem como guia para a realização 

da atividade.    

 

 

Roteiro da atividade 

 

 Realizar a leitura dos panfletos, em grupo. 

 Discutir com o grupo as informações que constam no texto. 

 Elaborar um texto com as informações que serão escritas no 

cartaz. 

 Confeccionar o cartaz.  

 Apresentar o trabalho para a turma e depois expor no mural. 

 

 

Conforme podemos verificar nos extratos apresentados, Elieci buscou 

explorar a produção de textos a partir de situações que já vinham sendo trabalhadas 

com os alunos na sala de aula (projeto sobre o trânsito). Assim, ao dar o comando 

para a realização da atividade, a mestra retomou os textos abordados por ela em 

outros momentos como forma de ativar os conhecimentos prévios dos alunos acerca 

da temática que eles iriam escrever.  

Acreditamos que a tática utilizada pela mestra é de fundamental importância 

para levar o aluno a perceber que o processo de produção textual não começa e 

nem termina com as primeiras e últimas palavras registradas, pois que ele é 

decorrente de um curso de eventos cujas atividades antecedem a produção 

(desencadeamento) e vai além da produção escrita propriamente dita (repercussão). 

Como bem coloca Smolka (1988), a situação que desencadeia a atividade já 

começa a prefigurar o texto, pois caracteriza seus propósitos e destinação e 

antecipa as possibilidades de repercussão 

Observamos, também, que antes de solicitar que os alunos escrevessem 

seus textos, a mestra sugeriu que os mesmos realizassem a leitura dos panfletos 

distribuídos por ela, discutissem nos grupos a temática a ser tratada e escrevessem 

uma primeira versão daquilo que seria apresentado nos cartazes a serem 
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confeccionados em um momento posterior. Mais uma vez a tática utilizada por Elieci 

mostra-se bastante relevante para que os alunos testem, comparem, criem e recriem 

diferentes formas de expressar por escrito, as suas ideias, além de terem a 

oportunidade de as confrontarem/negociarem com os demais integrantes do grupo, 

a mais pertinente a ser apresentada.  

Sobre essa dinâmica, a autora supracitada pontua que a interação com pares 

ou grupos na construção da linguagem escrita tem um papel muito importante visto 

que ela oportuniza várias aprendizagens que não acontecem facilmente uma vez 

que exigirá a negociação das ideias e o ato de lidar com as posições ocupadas pelo 

indivíduo na interação. 

A condução da atividade pela mestra, também permitiu que os alunos, ao 

rascunharem suas ideias, pudessem perceber a “provisoriedade dos textos” 

refletindo sobre o que estavam produzindo, analisando todo o processo de (re) 

escrita. O extrato da aula a seguir, nos mostra essa tática utilizada pela docente:  

 

P: Não esqueça minha gente, que ao terminar de escrever o texto, não quer dizer 

que ele já tá pronto, lembrem o que eu disse. É preciso reler o texto, ver se as ideias 

estão claras, se tá coerente com o que foi pedido, verificar se está faltando algum 

sinal de pontuação, olhar a ortografia das palavras, ver a concordância, a repetição 

de palavras para substituir por outras que tenham o mesmo sentido... Tudo isso eu 

já expliquei a vocês! 

 

 

Para Rocha (1999), o trabalho de revisão e reescrita do texto é de 

fundamental importância por oportunizar a criança a reelaborar concepções acerca 

da estrutura do texto, analisar e verificar se faltam ou não informações, se a letra 

está legível, se a estética e a estrutura estão adequadas. Segundo essa estudiosa, a 

revisão de texto também permite ao produtor ver seu texto numa outra perspectiva, 

uma vez que ao produzir inicialmente tem sua atividade reflexiva voltada para 

determinados aspectos que, após serem revistos, ele poderá centrar-se em 

questões mais pertinentes ao plano textual discursivo, além de focalizar questões 

relativas às normas gramaticais e às convenções gráficas para que reflitam sobre 
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possíveis alternativas de grafia, comparem com a escrita convencional e tomem 

progressivamente consciência do funcionamento da ortografia e da escrita, como um 

todo. 

Salientamos que a exploração dos recursos linguísticos empregados nos 

textos pelos discentes não aconteceu apenas no momento de revisão e reescritura 

dos textos, mas, também, durante a escrita dos mesmos a partir das dúvidas dos 

alunos quanto à melhor forma de escrever as informações, o tipo de letra adequada 

a ser usado nos títulos, o emprego dos sinais de pontuação mais adequados para 

causar os efeitos de sentido pretendidos, a grafia de algumas palavras, entre outros 

aspectos. Essa dinâmica desenvolvida por Elieci é de suma importância para o 

trabalho de análise e reflexão sobre a língua, pois como bem coloca Geraldi (2006b) 

o trabalho com esse eixo didático não pode restringir-se à higienização do texto dos 

alunos quanto aos aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se, assim, a 

correções, mas “trata-se de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja 

seus objetivos junto aos leitores a que se destina (p.74) 

Ainda em relação aos comandos dados pela mestra para a realização da 

atividade, verificamos que ela criou uma situação de circulação social para as 

produções dos alunos, levando-os a pensar nos seus interlocutores e a refletir sobre 

a maneira mais oportuna de apresentar suas ideias ao leitor.  

Desse modo, após escreverem a versão do texto em seus cadernos, Elieci 

entregou as cartolinas para que os aprendizes confeccionassem os cartazes e 

apresentassem, oralmente, o trabalho para toda a turma. Esse momento também foi 

aproveitado por ela para refletir com os alunos questões relacionadas à organização 

dos textos em relação aos aspectos discursivos, textuais e gramaticais. 

 

3.5.3.1.3  A reflexão sobre aspectos da língua a partir da oralidade 

 

Na 3ª observação que nós empreendemos na sala da professora Elieci, a 

mestra iniciou a aula pedindo que os alunos arrumassem suas bancas e formasse 

uma grande roda para dar início ao ensaio da música “Folclore” que seria parte da 

apresentação da turma em comemoração à festividade de mesmo nome, na escola. 
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Os alunos se organizaram nos lugares que a docente demarcou para cada um deles 

e deram início ao cântico e coreografia da música mencionada. 

Em seguida, a mestra pediu que eles se organizassem posicionando-se em 

lugares diferentes, para ensaiarem a peça teatral que também seria apresentada na 

comemoração supracitada. A professora nos informou que o texto que seria 

apresentado era uma adaptação do livro de literatura (A onça e o Saci)25 que ela 

possuía, e que o havia escolhido, exatamente, por se tratar de uma fábula rimada e 

por apresentar musicalidade. 

Elieci, então, deu continuidade a esse momento, lendo o livro para os alunos, 

explicando-lhes como aconteceria a peça teatral e distribuindo as falas e os 

personagens entre eles. Vejamos alguns extratos dessa aula com a dinâmica 

desenvolvida pela professora: 

 

P: Muito bem pessoal, agora que a gente já dividiu as falas dos personagens e já 

sabe o que cada um vai dizer, nós vamos fazer agora o ensaio da nossa peça 

teatral!  

T: Obaaaaaaa!!! 

P: Jonh vai ser o narrador... Então Jonh, vamos ver quais são as suas atribuições. 

Vamos lá minha gente, o que é que o narrador faz? 

A: Narra a história, conta a história! 

P: Muito bem! Então Jonh vai contar a história para o público, ou seja, para as 

pessoas que vão estar assistindo ao teatro. Lembre-se que ao iniciar a narração 

você precisa dizer o nome do livro e nome do autor, viu Jonh?  

A: E que é uma adaptação, né tia? 

P: Isso! E o que é uma adaptação minha gente? (os alunos ficam um tempo em 

silêncio) 

A2: Sei não, tia! 

A3: É porque foi feito do livro, num é tia? 

P: Porque foi feita com base num livro... Nesse livro (mostrou o livro aos alunos e 

passou a explicar e exemplificar outras obras que tinham sido adaptadas para a 

televisão e para o cinema). 

 

                                                           
25

  BANDEIRA, P. A onça e o saci. São Paulo. 2 ed. Moderna Editora. 
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O aluno-narrador passou, então, a fazer a contação da história, enquanto os demais 

alunos ensaiavam as dramatizações à medida que ele citava as falas dos 

personagens na história. 

 

A: Peraí Jonh! Fala mais devagar senão não dá tempo a gente chegar pra fazer as 

coisas, oxe! 

A2: É Jonh, tá muito rápido! 

N: Tá... Tá bom, eu vou fazer de novo! 

P: Jonh... Veja bem! Você precisa fazer a narração da história com mais calma, para 

que dê tempo os personagens fazerem a dramatização das partes que você leu, 

entendeu? Porque senão, as pessoas que estarão assistindo, não vão conseguir 

entender a peça. Preste atenção nos sinais de pontuação, na entonação da voz! 

Todas as falas são iguais no texto, minha gente? (perguntou aos alunos). 

T: Nãããooooo! 

P: O que é que temos de observar? 

A: O ponto, a vírgula pra num emendar tudo e o povo num entender a história... tem 

que ver se mudou de personagem, né tia? 

A2: Quando é uma pergunta... A interrogação... Senão a gente não vai saber fazer o 

gesto certo!  

P: Isso! A gente tem que prestar atenção nos sinais de pontuação que tem no texto, 

pra poder dar a entonação certa na hora das falas dos personagens. Entendeu 

Jonh? Mas não é só Jonh que tem que ver isso, os personagens também, pra na 

hora que forem falar, saber o jeito que deve dizer as coisas. Se tiver uma 

exclamação, como vai ser o gesto? E a expressão do rosto? 

A: Um susto ou uma admiração... 

A2: Se for uma interrogação tem que fazer a pergunta, a vírgula, pára um 

pouquinho... 

N: Entendi Elieci, vou fazer de novo! 

 

A professora, à medida que os alunos iam dramatizando suas partes na peça e 

apresentando suas falas, interferia mostrando como deveria ser a entonação de 

suas vozes, de acordo com o script recebido por cada um deles. Após determinado 

tempo de ensaio, os próprios alunos passaram a mostrar uns para os outros, como 

deveria ser a entonação das vozes nas partes rimadas de seus textos. A mestra 

chamou a atenção dos discentes, ainda, para o fato de que a peça seria vista pelos 

alunos das outras salas de aula e por outras pessoas da escola e, portanto, 
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precisava ser feita com atenção e cuidado. Outro aspecto abordado pela mestra 

refere-se à postura que aluno-narrador deveria apresentar diante do público e o tipo 

de linguagem a ser empregada nesse momento: 

 

P: Vê bem, minha gente! Quando a gente vai falar para o público, com outras 

pessoas que não são da nossa sala ou com alguém que a gente num é íntimo... tipo,  

o prefeito, a gente pode falar do mesmo jeito que fala com um colega? 

T: Nãããoooo! 

P: Não! A gente vai usar outra linguagem, mais formal, tipo “Excelentíssimo 

prefeito”... A gente fala assim com os colegas da sala? 

T: Nãããooo! 

P: E com os nossos pais? 

T: Nãããoooo! 

A: É porque ele é autoridade, tia (referindo-se ao prefeito). 

P: Isso, muito bem! E quando a gente vai se apresentar em público, a gente pode 

ficar rindo, conversando, se mexendo o tempo todo? 

T: Nãããooo! 

P: Não! A gente tem que saber se posicionar. O narrador, por exemplo, o que ele 

tem de fazer? Qual o papel dele? No caso de Jonh, o que ele vai fazer? 

A: Tem que contar a história! 

A2: Ele também vai dar as boas-vindas, né? 

P: Tem de cumprimentar as pessoas, dar boas-vindas, explicar o que vai 

acontecer... Essas coisas!  

 

  

Com base na transcrição apresentada, observamos que o trabalho com a 

oralidade na sala da professora Elieci foi bastante rica e oportunizou aos alunos 

refletirem sobre os aspectos textuais, discursivos e gramaticais a partir de situações 

de uso. Durante o ensaio, Elieci também explorou as palavras que rimavam 

enfatizando que as mesmas precisavam ser lidas explorando a sonoridade, o ritmo, 

a expressividade marcada pelos sinais de pontuação empregados, entre outros. 

 Antunes (2003) enfatiza que essa dinâmica desenvolvida pela mestra é muito 

oportuna para explorar os recursos linguísticos, numa prática onde a oralidade é 

orientada para se reconhecer o papel da entonação, das pausas e de outros 
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recursos supra-segmentais na construção do sentido do texto e acrescenta que 

numa dimensão muito próxima, 

 

... ganha sentido também, explorar a função de certas expressões 
fisionômicas,de certos gestos e de outros recursos da representação cênica 
(colo levantar-se, movimentar-se), os quais funcionam de forma muito 
significativa, como elementos complementares no processo da interação 
verbal. (op.cit,; p.104) 

 

 

Diante do que foi relatado e discutido nessas seções pudemos constatar que 

Elieci, ao trabalhar com recursos didáticos e gêneros variados, propôs a exploração 

tanto dos aspectos da gramática como também, os textuais e discursivos.  

 

 

3.5.3.2  A articulação entre a análise linguística e a leitura, a produção de 

textos e a oralidade na classe de Ana 

 

A professora Ana, conforme indicam os dados exibidos na tabela 7, ao propor 

atividades de leitura para os seus alunos, trabalhou com alguns suportes textuais, 

entre os quais estava os livros de literatura, o dicionário, os textos reprografados de 

livros didáticos, entre outros. 

A leitura de poesias apresentou a maior incidência entre todos os materiais 

lidos pela professora, se fazendo presente em 3 do total de aulas que observamos. 

Ao justificar a sua opção pela leitura de textos desse gênero, a docente relatou que 

uma parte de seus alunos, embora alfabéticos, apresentava dificuldades em relação 

à grafia de determinadas palavras que possuíam os sons iguais e/ou parecidos e, 

portanto, o trabalho com as rimas era a tática utilizada por ela para ajudá-los a 

superar algumas dessas dificuldades. 

Contrariando a sua própria afirmação de que separava dias específicos para o 

trabalho com cada eixo de ensino da língua, verificamos que Ana explorou os 

fenômenos linguísticos a partir de algumas atividades de leitura que propôs para os 

aprendizes durante as nossas observações. A dinâmica desenvolvida por ela 

contemplou o trabalho com os aspectos discursivos, textuais e gramaticais. Assim, 
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constatamos que a mestra explorou os conhecimentos linguísticos articulados ao 

ensino da leitura em 3 do total de aulas em que esse eixo foi abordado. 

No desenvolvimento de sua rotina com o eixo da leitura, observamos que a 

docente buscava abordar aspectos referentes ao gênero abordado – características 

estéticas, funcionalidade, finalidade –, os recursos linguísticos empregados e os 

efeitos de sentido provocados pelos mesmos, questões de interpretação e 

compreensão dos textos lidos, entre outros. 

O trabalho com a produção de textos, por sua vez, teve como ponto de 

partida as práticas de leitura vivenciadas por ela em momentos anteriores ao 

trabalho com esse eixo didático. Assim como aconteceu quando trabalhou com a 

leitura, as atividades de produção de textos não aconteceram em dias específicos, 

nem tampouco seguiu a sequência dos dias determinados no horário escolar para o 

seu ensino. Pelo contrário! A proposição do trabalho com essa unidade de ensino se 

deu posteriormente ao trabalho com a leitura.  

A 1ª e 2ª atividades de produção textual sugeridas pela professora seguiram, 

basicamente, a mesma dinâmica e apresentaram-se como uma sequência do 

trabalho com a leitura de poemas. Em ambas as aulas, a mestra partiu dos 

conhecimentos prévios dos alunos acerca do gênero abordado, da exploração de 

suas características estruturais, finalidade, funcionalidade e do suporte textual em 

que eles se encontravam.  

Observamos que na condução de suas atividades, Ana demonstrava certo 

cuidado em só propor atividades de produção de texto depois de oferecer subsídios 

para que os docentes pudessem escrever sobre o que lhes era solicitado. Para isso, 

a mestra cuidava em criar situações em que os alunos pudessem se familiarizar com 

as características do gênero a ser abordado, sua finalidade e funcionalidade para 

que, só então eles pudessem escrever.  

O trabalho com a produção de texto em sua classe também se configurou 

como uma rica oportunidade para analisar e refletir sobre os elementos da 

textualidade, bem como para a exploração de alguns recursos linguísticos, tais como 

pontuação, ortografia e sinônimos de palavras.  
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Assim, observamos que a docente abordou esse eixo em 3 das 10 aulas que 

nós acompanhamos e os aspectos linguísticos de forma articulada a ele, em duas 

delas. 

O trabalho com o eixo da oralidade também se fez presente nas aulas da 

mestra durante o período em que estivemos coletando dados na sua classe e foi 

explorado por ela através de apresentação de trabalhos em grupo e do trabalho com 

poemas. A reflexão sobre aspectos da língua a partir do trabalho com a oralidade, 

por sua vez, aconteceu em uma das duas aulas em que essa unidade foi abordada. 

 Apresentaremos a seguir, os extratos de algumas aulas ministradas por Ana e 

que demonstram o ensino articulado entre os fenômenos linguísticos e os outros 

eixos de ensino da língua. 

 

3.5.3.2.1 A reflexão sobre aspectos da língua a partir da leitura 

 

No dia 07/10/2009 (2ª observação), depois de fazer a brincadeira do “Vivo-

Morto” com os alunos, Ana foi até o quadro, escreveu o cabeçalho e o poema “A 

casa”26 de Vinicius de Morais para que os alunos o copiassem em seus cadernos. 

Após um determinado tempo (cerca de 10 minutos), ela deu início à leitura do texto, 

antes, porém, buscou resgatar os conhecimentos dos discentes acerca dos 

elementos que caracterizam uma poesia. Assim, com o desejo de propor uma 

reflexão acerca da estrutura do gênero e dos recursos linguísticos empregados pelo 

autor para obter os efeitos de sentido pretendidos no texto, a docente buscou 

explorar a escrita e o significado de alguns vocábulos, a musicalidade, a 

organização do texto, entre outros aspectos. 

Vejamos essa dinâmica desenvolvida por ela na referida aula: 

 

P: Pronto, gente? Já deu tempo de todos copiarem, agora não quero mais ninguém 

copiando, quero todos olhando para cá (apontou para o poema que estava escrito no 

quadro) pra gente saber o que vamos fazer. 

                                                           
26

       Cf. o texto nos anexos desse estudo. 
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A: Leeer! 

P: Vocês já conhecem esse texto? 

T: Jáááá!!! 

P: Já? É de quem? 

T: Vinicius de Moraaaes! 

P: Exatamente! E que tipo de texto é esse? 

T: Uma poesiiiiiia! 

P: E por que é uma poesia? Como vocês sabem que se trata de uma poesia? 

A: Porque tem estrofe. 

P: Porque tem estrofe... E o quê mais? 

A2: Verso! 

P: E o que mais caracteriza a poesia? Só estrofe e verso? 

A: As palavras que rimam. 

P: As palavras que... 

T: Rimaaam! 

P: Mas eu já expliquei aqui que não é só isso. Também é a forma que o autor 

escreve o texto e a intenção... 

 

Em continuidade à aula, Ana então, realizou a leitura e passou a explorar as 

palavras que rimavam no texto, buscando identificar os sons finais iguais ou 

parecidos das palavras, a forma semelhante de grafá-las, chamando a atenção para 

outras palavras que, embora suas sílabas finais fossem escritas de formas 

diferentes, apresentavam o mesmo som das que estavam sendo apresentadas 

naquele momento, etc. sempre as circulando no poema escrito no quadro.  

 

P: Vamos lá! (foi até o quadro e apontou para o poema). Quais são as palavras que 

estão rimando aqui nessa estrofe?  

A: Engraçada... 

P: Alguém já disse a primeira palavra... En-gra-ça-da (falou a palavra 

pausadamente). 

A2: Casa com teto. 

P: Casa tá rimando com teto? 

A3: Não! Casa com nada. 

P: Na-da tá rimando com engraçada? (falou dando bastante ênfase às sílabas finais 

das palavras) 
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T: Tááá! 

P: Isso! Engraçada com na-da! (grifou as palavras no texto). É preciso ver que... 

rimas são as palavras que têm o som final igual. Mesmo que elas sejam escritas no 

final com outras letras, mas quando a gente pronuncia, os sons são iguais ou muito 

parecidos. Entenderam? Vamos lá! Aqui nessa segunda estrofe, quais são as 

palavras que estão rimando? (Os alunos sentem dificuldade de encontrar as 

palavras). Um aluno sugere: 

A: Casa com chão! 

P: Casa com chão? 

A2: Casa e cozinha! 

A3: Não com chão! 

P: Não com chão! (circulou as palavras no texto). Vamos lá para a terceira estrofe. 

Quais são as palavras que estão rimando aqui? 

T: Rede com pareeeeeeede! 

P: Rede com parede! Aqui? 

T: Aqui com pipi! 

P: Aqui? 

T: Zero e esmero! (Foi apontando as palavras no quadro) 

P: Eu vou listar aqui no quadro as palavras que estão rimando no texto e a gente vai 

analisar o que faz com que elas tenham o som parecido. Por exemplo: não e chão, 

casa com nada e engraçada? E depois a gente vai pensar em outras palavras que 

têm esse mesmo som, ver como elas se escrevem e vamos comparar, com essas 

aqui, certo? 

 

 

Podemos observar na condução da atividade por parte da mestra, que ela 

buscou explorar a escrita de algumas palavras a partir de situações onde os alunos 

pudessem analisar, comparar e refletir sobre a forma de grafá-las relacionando-as a 

outras palavras que possuíam os mesmos sons. Vale salientar que, assim como 

explicitou na entrevista, a mestra trabalhou esse poema na sala de aula para, entre 

outras habilidades, explorar questões ortográficas as quais os alunos ainda 

apresentavam dificuldades. 

Após esse momento, a mestra suscitou algumas perguntas de interpretação e 

compreensão do texto, e aproveitou para explorar o significado de uma palavra, até 

então, desconhecida pelos discentes. Ana conduziu esse momento levando os 
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alunos a pensarem no que ela estava significando a partir do contexto em que 

estava sendo utilizada pelo autor. Vejamos essa tática utilizada por ela nos 

fragmentos a seguir: 

 

P: Aqui tem uma palavra muito importante (apontou para a palavra “Esmero” no 

texto). Que palavra é essa? 

T: Esmero! 

P: Alguém sabe me dizer o que é isso? Esmero? 

A: É uma imaginação! 

A3: Sei não tia, pode olhar no dicionário? 

P: Eu quero que vocês me digam o significado a partir do texto. Vamos reler a 

poesia e procurar entender porque o autor colocou essa palavra ai e o que ela 

significa. Vamos lá! (a mestra releu a poesia com os alunos, fez perguntas de 

compreensão do texto e explorou a intencionalidade do emprego da palavra esmero) 

A2: Era feita com muito gosto! 

P: Muito bem, Severino, é por aí! Mas era feita com muito es-me-ro (leu o verso 

onde a palavra estava escrita). Que quer dizer essa palavra? Se diz que a casa não 

tem teto, não tem parede, não tem chão, não tem pinico pra fazer pipi... 

A: Usa a imaginação! 

P: Mas era feita com muito esmero, era feita com muito...? 

A: Amor! 

P: Amor! Com muito gosto, com muito zelo, com muito carinho, ou seja, com muito 

esmero. E em relação ao endereço, onde essa casa fica localizada? 

T: Na Rua dos Bobos, Número Zero!! 

P: Na Rua dos Bobos, Número Zero! E porque vocês acham que o autor escolheu 

esse endereço para a casa?  

A: Porque essa casa não existe e é um bobo quem acredita nela! 

A2: É tia, essa casa não existe, é uma brincadeira, por isso não tem endereço de 

verdade! 

 

     Como podemos constatar no fragmento da aula apresentada, Ana aproveitou 

para levar os alunos a refletirem sobre os recursos empregados pelo autor para 

causar o efeito de sentido pretendido por ele no texto. Verificamos, também que ela, 

ao explorar o significado da palavra “esmero” levou os discentes a refletir acerca do 

contexto em que ela estava empregada, oportunizando aos mesmos, inferirem o seu 
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significado, uma vez que esta era uma palavras desconhecida deles e, no momento, 

não podiam fazer uso do dicionário. Assim, podemos perceber que a atividade 

proposta pela mestra possibilitou a análise e a reflexão acerca dos efeitos de sentido 

empregado no texto. 

Exibiremos a seguir, as aulas em que a docente explorou os aspectos 

linguísticos a partir do trabalho com a produção de textos. 

 

3.5.3.2.2 A reflexão sobre aspectos da língua a partir da produção de textos 

 

Em continuidade a aula em que trabalhou a leitura do texto “A casa” de 

Vinicius de Moraes, Ana propôs a produção coletiva de um poema no quadro, 

utilizando este como modelo. A mestra, então, solicitou que os alunos escolhessem 

uma temática para ser abordada na poesia e chamou a atenção dos mesmos acerca 

das palavras a serem usadas em sua composição. Ela também enfatizou que os 

aprendizes, ao pensarem nas estrofes, precisariam escolher palavras que rimassem 

e, ao mesmo tempo, fizessem sentido no contexto em que seriam empregadas.  

Assim, à medida que os discentes iam apresentando suas sugestões, 

buscavam no poema “A casa” a referência para a escrita, lendo-o várias vezes, 

comparando o quantitativo de versos e estrofes usados pelo autor, o ritmo e a 

sonoridade causada pelas palavras empregadas. 

A transcrição a seguir, nos mostra essa dinâmica desenvolvida por ela: 

 

 

P: Todo mundo aqui já conhecia esse texto, né? Nós já lemos agora... Muito bem, 

agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente 

fez com o texto das borboletas... (poema de Vinicius de Moraes trabalhado em uma 

aula anterior) O que foi que a gente fez com o texto das borboletas? A gente fez o 

quê, Andreza? 

A: Fez outra poesia. 

P: A gente criou uma outra poe...? 

T: siiiiiaaaaaaaa!! 

P: Então, vejam só! Com a casa (apontou para a poesia escrita no quadro), a gente 
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vai criar uma poesia coletivamente, observando as estrofes e os versos dela. Eu vou 

começando, eu vou escrevendo, vocês vão me dizendo e a gente vai construindo, 

ok? Vamos ajudar tia Ana agora? Vejam, aqui começa “A casa” (referindo-se ao 

título da poesia), a gente vai falar sobre o que? 

A: A maaaassa! 

P: Vejam, Sara tá propondo falar sobre a massa. Massa de quê, Sara? De bolo, de 

pão?... Todo mundo concorda que seja a massa? (alguns alunos responderam 

afirmativamente, a maioria de forma negativa). 

A2: A sala, tia! 

P: A sala? E aí, o que vocês acham? 

A3: É tia, é! 

T: Éééééé! 

P: Então vamos lá! Qual vai ser o título? 

T: A saaaala! (a mestra escreveu o título no quadro) 

P: Então vamos agora pensar sobre o que vamos escrever sobre a sala. Aqui 

começa... Era uma casa... Vai ficar como? 

A: Era uma sala... 

A2: Era uma sala derrubada.  

P: A gente vai usar o mesmo engraçada ou vai substituir por outra palavra? 

 

 

A professora, à medida que ia lendo os versos do texto, pedia que os alunos 

adequassem as informações neles contidos à temática sugerida por eles para a 

escrita do texto coletivo. A mestra aproveitou o momento da construção do texto 

para fazer perguntas sobre questões relativas à coerência das informações 

empregadas, quanto a mensagem que ele queria transmitir, à grafia correta das 

palavras que estavam sendo escritas, para questionar se as palavras empregadas 

estavam rimando, para comparar e/ou substituir essas por outras, etc. 

Após a construção do texto coletivo, em continuidade à aula, a professora 

formou duplas entre os alunos e solicitou que produzissem agora uma poesia 

escrita, que deveria ser apresentada para a turma, de forma oral. Ao dar os 

comandos para a atividade, Ana informou aos discentes que a escolha do tema para 

a escrita era livre, que os mesmos deviam observar as poesias abordadas durante a 
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aula (a de Vinicius de Morais e a construída pela turma) tomando-as como modelo e 

chamou a atenção acerca das palavras a serem usadas em sua composição.  

Ela também enfatizou que os mesmos, ao pensar nas estrofes, precisariam 

escolher palavras que rimassem e, ao mesmo tempo, fizessem sentido no contexto 

em que seriam empregadas. Nesse sentido, após concluírem a escrita do texto, os 

alunos liam para toda a turma enquanto a mestra a grafava no quadro. Esse 

momento foi aproveitado por Ana para que ela juntamente com os alunos analisasse 

questões referentes ao emprego dos sinais de pontuação, da escrita das palavras, 

além de outros aspectos relacionados à coerência do texto.  

Assim como nos informou durante a entrevista que realizamos, Ana 

aproveitou o trabalho com o gênero poesia para explorar a ortografia de algumas 

palavras e para consolidar questões relativas à consolidação do SEA com alguns 

alunos que ainda se encontravam no processo de alfabetização. 

 

3.5.3.2.3 A reflexão sobre aspectos da língua a partir da oralidade 

 

Na 5ª observação que realizamos na classe da docente, após a leitura do livro 

de literatura “Bom dia, todas as cores” (Ruth Rocha), a mestra perguntou aos alunos 

se os mesmos lembravam com que material eles haviam combinado de trabalhar 

naquele dia. Os discentes responderam positivamente e explicitaram que seria com 

o dicionário. Em seguida, pediu que os alunos se agrupassem de dois em dois, 

distribuiu um dicionário para cada dupla e deu um determinado tempo para que eles 

o folheassem. 

 

P: Hoje a gente vai trabalhar com o quê? 

T: Com o dicionário! 

P: Eu vou dar um dicionário para cada dois alunos, vai ser um para dois, certo? (os 

alunos se alvoroçaram para formar duplas com os colegas que tinham mais 

afinidades). Nesse momento inicial eu vou deixar que todo mundo abra o dicionário... 

Vou dar 5 minutos para vocês abrirem, folhearem à vontade e, em seguida, a gente 

conversa (os alunos organizaram suas bancas em duplas). É dupla de dois, eu 

pensava que não precisava dizer isso, mas tô vendo que preciso! (Ana ajudou a 
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organizar as duplas, mas alguns alunos se queixaram que queriam ficar sozinhos ou 

em trios).  

        Esse momento agora, todo mundo vai pegar o dicionário, vai folhear o 

dicionário tentando conhecê-lo melhor e logo após, eu vou dar as orientações sobre 

o que vocês vão fazer com esse material. 

 

Após o tempo estipulado, ela retomou a conversa: 

 

P: Prestem atenção agora! Todo mundo olhou o dicionário? Abriu? Folheou? 

T: Olhooou! 

P: Agora eu vou perguntar aqui a algumas duplas o que viram no dicionário, o que 

vocês observaram ao abrirem o dicionário, por dupla. Márcio e Paulo, o que vocês 

viram no dicionário? 

A: Um bocado de nome! 

P: Um bocado de nome? (a dupla balançou a cabeça afirmando a fala da 

professora) A dupla de Bárbara? 

A: Palavras! 

P: Palavras! É... A dupla de Iana e Luana Duarte, como o dicionário está 

organizado? 

A: Alfabeto! 

P: Como é? 

A2: Por ordem alfabética! 

A3: Alfabeto! 

P: Ordem alfabética. Mas só tem alfabeto? 

T: Inaudível! 

A3: As palavras na ordem do alfabeto! 

P: Ah! As palavras estão organizadas na ordem do alfabeto. E essas palavras que 

tem aí, estão falando o quê delas?(referindo-se às palavras que estão escritas no 

dicionário). 

A: O que fala delas! 

A: O significado das palavras! 

P: Muito bem Gustavo, está falando do significado das palavras. Então já vimos que 

o dicionário é... Ele é o quê? 

A: É um conjunto de palavras! 

A2: Um monte de palavras! 

A3: Um mini- dicionário de palavras! 
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A4: Tem os significados das palavras, é um conjunto de palavras com seus 

significados! 

P: Mas ele é o quê? É um objeto? É um objeto de quê? Que objeto é esse? 

A: Ele é um objeto de livrooo! 

P: Ele é um objeto de livro ou ele é um livro? 

T: Ele é um liiiivro!  

P: E o que é que ele traz dentro desse livro? 

A: Várias coisas! 

A2: Palavras! 

A3: Muitas palavras! 

P: Amanda disse que tem várias coisas... Que várias coisas são essas, Amanda? 

A: Palavras e seus significados! 

P: Palavras e seus significados. Luana disse que as palavras estão pela ordem do 

alfabeto... E só tem isso no dicionário? 

T: Nããããooo! 

 

 

A mestra deu continuidade à aula explorando o dicionário, apresentando as 

informações nele contidas. 

 

P: Olhem! Ao abrir o dicionário, há uma cartinha para os alunos (abriu o dicionário e 

mostrou a parte que ela estava querendo chamar a atenção dos discentes). Visto 

que esse dicionário veio do Ministério da Educação para vocês, então tem uma 

cartinha. Depois tem prefácio, tem os nomes dos colaboradores que fizeram o 

dicionário, tem as abreviaturas do dicionário, tem as letras iniciais que se usa para 

abreviar determinadas palavras... Tão vendo isso aí? Procurem! (a mestra foi 

folheando o material à medida que ia citando as partes que o compunha) O meu é o 

mesmo de vocês, eu peguei um igualzinho o de vocês. 

A: Achei, tia! 

A2: Achei a abreviatura! 

P: Achou a abreviatura? 

A: Olha aqui, tia! 

P: Iiiisso! Então ele não só tem palavra. Observem que no final dele, ele tem 

pronome de tratamento..., vou dar um exemplo aqui: Excelentíssimo... Vejam lá na 

última folha! 
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A: Excelentíssimo? 

P: Sim! Tem lá pronome de tratamento (foi até o lugar onde estava o aluno e o 

ajudou a encontrar a página que tinha o conteúdo que ela tinha falado). 

Ilustríssimo... Acharam? 

T: Siiim! 

P: Tem as siglas dos estados do Brasil, tem o uso de alguns... 

A: Estados do Brasil! 

P: Tem o resumo de gramática, tem concordância, tem como se coloca as palavras 

nas frases, como se coloca os verbos, o uso de alguns sinais... Então, o dicionário, 

ele só tem palavras e seus significados? Só isso? 

A: Nãããoo!  

P: Esse dicionário só tem palavras e significados? 

T: Nãããooo! 

A: Tem outras coisas! 

P: A gente encontrou outras coisas no dicionário? 

T: Encontrou! 

P: Como Gustavo disse, o dicionário é um livro... É um livro didático como esse 

aqui? (apontou para o livro que ela utilizava como suporte para a fabricação de suas 

práticas docentes) 

T: Nããõ! 

P: É um livro igual a esse livro de história que eu acabei de ler? (referindo-se ao livro 

de literatura que ela leu para os alunos no início da aula) 

T: Nãããooo! 

P: Não! 

A: É um livro de significados! 

P: É o quê? 

A2: É um livro de significados! 

P: É um livro que traz as palavras da nossa língua portuguesa e os seus signifi...? 

T: caaados! 

P: É igual a ler piada? É igual a ler adivinhação? 

T: Não! 

P: Não! É igual a ler romance? 

T: Não! 

P: Não! E qual é o momento Robson, que eu pego o dicionário pra ler? A gente pega 

o dicionário pra ler? 

T: Peeeegaaa! 
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P: Pega? Eu vou ler agora o significado das palavras das letras de A a Z. Alguém faz 

isso? 

T: Nãããoo! 

P: Vocês acham que alguém faz isso? 

T: Não! 

P: Tu acha, Wagner, que uma pessoa pega um dicionário e vai ler as palavras de A 

a Z? Em outra tarde eu vou me sentar e vou ler de A a Z... Vocês acham? 

T: Não! 

P: Em que momento a gente vai pra o dicionário? 

A: Quando vai consultar o significado de uma palavra! 

P: Muito bem, Gustavo! A gente pega um dicionário para saber significados de 

determinadas palavras que ainda não sabe, que a gente tem dúvidas ou, ainda, 

quando queremos substituir uma palavra por outra que tenha o mesmo significado. 

Qual foi a palavra que surgiu ontem que a gente não sabia? 

A: Éééé! 

A2: Cultura! 

A: Cultura! 

P: Muito bem, Gustavo! Cultura! E se a gente for agora procurar a palavra cultura, 

como é que eu vou encontrar essa palavra? 

T: Procura na letra “c”! 

P: Eu vou procurar palavra por palavra? 

T: Nããooo!  

P: Não! Como é que eu faço? 

A: Vai na letra “c”. 

P: Eu vou lá na letra...? 

T: “CCCC.” 

P: E eu vou procurar em todo c? Cultura começa com...? 

A: Cul! 

A2: C – U! 

P: Eu vou lá no C-U. Vamos lá, vamos ver se a gente encontra cultura aqui... (os 

alunos procuraram a palavra em seus dicionários juntamente com a professora) 

Quem achar primeiro fala. 

 

 Dando prosseguimento a aula, a docente avisou aos alunos que o tempo 

destinado para a atividade de escrita havia encerrado e que naquele momento, 

passaria às apresentações das duplas. Desse modo, Ana deu o comando da 
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atividade explicando que as duplas deveriam ir à frente do quadro, dizerem as letras 

que escolheram e seus respectivos significados. Esse momento foi bastante difícil 

para os aprendizes configurando-se, em alguns casos, como um momento de 

conflito e de superação, visto que os mesmos tinham dificuldade de se 

apresentarem em público, mesmo sendo o grupo de alunos que estaria assistindo 

aqueles com quem eles conviviam diariamente, na sala de aula. Essa atividade 

oportunizou, ainda, a docente discutir com os aprendizes características do texto 

oral e confrontá-las com as propriedades do texto escrito.  

 Ao final da apresentação de cada dupla, a mestra buscava explorar alguns 

aspectos gramaticais perguntando aos alunos como deveriam fazer para encontrar 

no dicionário as palavras elencadas pelas duplas que se apresentaram e 

enfatizando a letra/sílaba inicial, como ponto de partida para encontrá-las. Esses, 

por sua vez, buscavam a maneira mais adequada de explicitar seus conhecimentos 

e a linguagem mais propícia para que toda a turma pudesse compreendê-los. 

 Em síntese, podemos concluir afirmando que ao trabalharem os 

conhecimentos linguísticos na sala de aula, as professoras fizeram uso de materiais 

diversificados e que a exploração desses, era incluída em suas rotinas, a partir 

desses materiais e de acordo com a situação vivenciada. Mesmo quando não houve 

um planejamento inicial para abordar tais conhecimentos, no seu fazer pedagógico 

as docentes sentiam a necessidade de explorá-los através de outros suportes.    

  Essas posturas assumidas pelas mestras parecem ter relação com o 

conhecimento por parte de ambas, acerca dos discursos atuais para o trabalho com 

a gramática na escola. Nesse sentido, constatamos que essa era uma das táticas 

utilizadas por Elieci e Ana para aproximar as suas práticas de ensino da proposta 

atual para o trabalho com o eixo mencionado.  . 

 Diante do que foi apresentado neste capítulo, podemos concluir afirmando 

que as práticas de ensino das professoras eram resultados, sobretudo, de suas 

experiências docentes ao longo do exercício de seu magistério, da re-contrução de 

atividades propostas pelos manuais, das sugestões de colegas de profissão e, 

ainda, dos discursos atuais para o trabalho com a língua, como um todo, e com a 

gramática, especificamente. 
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Nesse estudo buscamos investigar as práticas de ensino de duas professoras 

que lecionavam em turmas do 2º Ano do 2º Ciclo, a fim de conhecer como elas 

construíam suas aulas no tocante ao ensino da análise linguística. Tratamos de 

discutir as possíveis relações existentes entre esse ensino e as concepções de 

língua e análise linguística que possuíam as docentes, bem como analisamos os 

procedimentos didático-metodológicos adotados pelas mestras e as atividades 

realizadas no momento da condução de suas aulas de língua portuguesa. 

A exploração dos dados nos permitiu validar muitas das hipóteses por nós 

levantadas no início dessa dissertação, como por exemplo, a confirmação de que 

nas práticas de ensino das professoras encontraríamos fabricações peculiares dos 

“fazeres pedagógicos” e que as construções estariam relacionadas às formações 

acadêmicas das docentes e, principalmente, às suas experiências enquanto alunas 

que foram e docentes que eram.  

As análises das entrevistas e das observações realizadas nas classes de 

Elieci e de Ana nos permitiram concluir que as práticas de ensino por elas 

desenvolvidas não eram resultado, apenas, do que estavam transpostos nos textos 

do saber, nem de suas formações inicial e continuada, embora essas exercessem 

certa influência na condução de suas aulas e no momento da seleção dos conteúdos 

a serem trabalhados em classe. 

Estas práticas foram forjadas, sobretudo, a partir das trocas de experiências 

com colegas de profissão no decorrer do exercício do magistério e da re-construção 

de suas táticas a partir de outras já experimentadas em outros momentos, 

exatamente como apontado nas pesquisas desenvolvidas por estudiosos como 

Chartier (2007), Perrenoud (1997), Schön (2000), Albuquerque, Morais & Ferreira 

(2005), Coutinho (2004), Coutinho-Monnier (2009), entre outros. 

Desse modo, como já apontamos em outros momentos dessa dissertação, 

não intencionávamos com esse estudo estabelecer uma comparação entre as 

práticas de ensino desenvolvidas pelas mestras, tampouco emitir juízos de valor 

sobre elas e/ou, ainda, classificá-las numa ou noutra perspectiva teórico-

metodológica.  

Assim, concluindo este trabalho, gostaríamos de levantar alguns pontos no 

que se referem às práticas de análise linguística das duas professoras, os quais 
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consideramos de grande importância para a compreensão de como as docentes 

estão construindo seus saberes, nas próprias ações que realizam no dia-a-dia 

escolar.  

 

 A organização da rotina pedagógica 

 

Pudemos verificar que as mestras buscavam estabelecer uma rotina para o 

trabalho com a língua materna na sala de aula, elegendo dias e horários específicos 

para abordá-la. Assim, a partir dos dados apresentados e discutidos no capítulo 3, 

elencamos alguns pontos que julgamos pertinentes trazer à amostra na conclusão 

desse estudo.  

O primeiro diz respeito à organização das rotinas das professoras com o eixo 

da análise linguística. Pudemos verificar que na condução de suas aulas Elieci e 

Ana propuseram atividades diversificadas com a leitura e a produção de textos e que 

nesses momentos, exploraram vários aspectos discursivos, textuais e gramaticais, 

sendo esse último aspecto bastante enfatizado por ambas. 

Observamos que a professora Elieci explorou os conhecimentos linguísticos, 

geralmente, de forma articulada aos outros eixos didáticos da língua e que para tal, 

fez uso de diferentes materiais didáticos. Desse modo, a docente procurava 

escolarizar as práticas sociais de leitura, desenvolvendo atividades que pretendiam 

a exploração de diversos gêneros textuais com finalidades distintas, buscando 

sempre uma articulação entre suas características e a reflexão sobre os aspectos 

textuais, discursivos e gramaticais neles empregados. 

A professora Ana, por sua vez, também explorava os conhecimentos 

linguísticos a partir de variados recursos textuais e numa perspectiva próxima ao 

que era sugerido pelo livro didático que ela utilizava como apoio à fabricação de 

suas aulas, embora essa não tenha sido essa a única tática utilizada por ela para 

abordá-los.  

Outro ponto que merece ser observado refere-se ao lugar que a análise 

linguística ocupava nas aulas das mestras. Verificamos que ambas destinavam o 

mesmo quantitativo de dias da semana para o ensino da língua portuguesa, porém, 
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o tempo destinado para esse trabalho era diferente, bem como para explorar os 

eixos didáticos.  

A professora Elieci não tinha dias específicos para trabalhar com os 

conhecimentos linguísticos e os explorava sempre que havia oportunidade para tal, 

salvo as vezes em que ela tinha planejado elegê-los como objeto de ensino nas 

aulas que ministrou. A professora Ana também abordou os conteúdos da gramática 

atrelada aos eixos da leitura e da produção textual, mas, ao contrário da mestra de 

Recife, dedicou algumas aulas exclusivamente para o trabalho com alguns 

conteúdos gramaticais. 

 Diante desses dados, mais uma vez nossas hipóteses se confirmaram em 

relação à busca das mestras em mesclar em suas práticas de ensino os 

conhecimentos apreendidos durante as suas experiências (tanto enquanto alunas 

como enquanto professoras) e as perspectivas dos discursos atuais para o trabalho 

com o eixo da análise linguística 

 

 Os conteúdos gramaticais abordados e a perspectiva metodológica de 

ensino adotada 

 

 

Pudemos constatar que as docentes abordaram os conhecimentos 

linguísticos servindo-se tanto de uma perspectiva mais prescritiva - baseada no 

ensino tradicional da gramática normativa - como através de uma prática mais 

funcional e reflexiva. Assim, concluímos que as professoras (re) construíram suas 

táticas de ensino recorrendo a diversos caminhos teórico-metodológicos, no ensejo 

de atender aos objetivos didáticos que possuíam em cada momento. Assim, suas 

práticas de ensino dos fenômenos linguísticos misturavam perspectivas da 

gramática tradicional normativa e da análise e reflexão sobre a língua. 

No tocante à exploração dos conteúdos relacionados às classes das palavras 

e os conectivos empregados no texto, percebemos que as duas mestras, embora 

apresentassem formas particulares de abordar os conhecimentos linguísticos, 

guardaram semelhanças bastante significativas no desenvolvimento das atividades 

que exploram aqueles conteúdos. 
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Em relação ao trabalho com os assuntos pertencentes às classes das 

palavras, observamos que os mesmos foram abordados pelas mestras numa 

perspectiva metodológica mais “tradicional” enquanto que os conhecimentos 

referentes aos aspectos ortográficos, à pontuação e aos sinônimos foram explorados 

de forma articulada aos demais eixos didáticos da língua, na perspectiva da análise 

linguística.  

Tais práticas também foram verbalmente referendadas pelas mestras no 

momento de suas entrevistas onde ambas declaram que, por não terem 

conhecimento sobre como poderiam explorar alguns conteúdos da gramática de 

maneira mais funcional, abordavam-os numa perspectiva mais tradicional de ensino.  

Essas posturas assumidas pelas docentes também foram observadas por 

pesquisadores que buscaram conhecer como se dava o ensino dos aspectos 

linguísticos na sala de aula, como por exemplo, os trabalhos desenvolvidos por 

Andrade (2003), Bastos (2009) e Silva (2009) cujos resultados revelaram a 

necessidade de um maior aprofundamento sobre o que propõe o ensino da análise 

linguística – novos conteúdos, objetivos e procedimentos metodológicos mais 

adequados para o trabalho nessa perspectiva de ensino. 

Assim, concluímos afirmando que a oscilação em relação aos procedimentos 

metodológicos adotados pelas docentes tem a ver, em parte, com os conteúdos 

explorados por elas.  

Desse modo, confirmamos nossa hipótese de que as docentes têm passado 

por momentos de conflitos e reestruturações tanto no que tange à validação do 

ensino (ou não) de determinados conteúdos gramaticais, como em relação aos 

objetivos para o ensino da língua na escola e que tais posturas refletem-se na 

tentativa de aproximar as suas práticas de ensino, às novas orientações 

provenientes das instâncias acadêmicas. 

 

 A fabricação das atividades 

 

Embora a professora Elieci tenha apontado em sua entrevista acreditar que 

as atividades que propunha seguiam o modelo dos exercícios de memorização, 
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treino e classificação, esse fato não se efetivou na maior parte das tarefas sugeridas 

por ela e que tivemos a oportunidade de observar. 

As explorações da referida docente eram, geralmente, decorrentes de uma 

sequência de atividades com a leitura, com a produção de textos e com a oralidade. 

Mesmo quando Elieci sugeriu exercícios de análise morfológica ou ainda, de 

memorização, treino e classificação dos fenômenos gramaticais, ela buscou utilizar 

palavras e frases retiradas de textos lidos ou produzidos pelos alunos, talvez com o 

desejo de minimizar o “peso” do trabalho com a gramática nos moldes “tradicionais”, 

dissociados do “texto”. 

Ana, por sua vez, afirmou procurar investir em exercícios escritos que 

tratavam os aspectos da gramática de forma contextualizada. Em sua prática, 

pudemos observar as tentativas da docente em promover um trabalho articulado, 

mas, muitas vezes, as atividades propostas seguiam o modelo do manual didático 

que utilizava como suporte para construir as suas aulas: exercícios prontos, com 

respostas já cristalizadas onde os educandos não precisavam pensar para 

respondê-los, bastando, apenas, memorizar as nomenclaturas e regras de uso dos 

assuntos e fazer à devolutiva dos mesmos na tarefa. 

É relevante enfatizar que, mesmo tendo o livro didático como guia para suas 

aulas, Ana também reconstruía as atividades nele presentes alterando a ordem dos 

quesitos, das palavras e frases usadas para exemplificar os conteúdos abordados, 

sempre buscando realizar uma ligação entre as tarefas propostas e os 

conhecimentos dos alunos. 

  Assim, como já afirmamos no decorrer desse trabalho, nas práticas de ensino 

desenvolvidas pelas mestras não há espaço para caracterização imutável das 

mesmas em uma ou em outra perspectiva visto que ambas recorriam a diversos 

caminhos teórico-metodológicos ao construí-las. Logo, as atividades propostas por 

elas envolvendo a exploração dos conhecimentos linguísticos ora se aproximavam 

de uma perspectiva de ensino mais tradicional da gramática, ora se deram de forma 

articulada aos demais eixos didáticos, numa perspectiva funcional e reflexiva. 

 

 Os materiais selecionados e o uso do livro didático 
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Assim como já explicitamos no capítulo 3 dessa dissertação, verificamos que 

em suas rotinas as professoras não faziam uso do livro didático escolhido pela rede 

de ensino nas quais elas lecionavam. Desse modo, os manuais utilizados pelas 

docentes pertenciam aos seus acervos pessoais e suas propostas de trabalho 

refletiam, em parte, aquilo que era preconizado pelos livros adotados. 

Com relação à professora de Recife, observamos que a mesma fazia uso de 

dois livros didáticos: um deles era utilizado a título de informações acerca dos 

conteúdos gramaticais a serem explorados no nível/série que ela estava trabalhando 

e o outro, fornecia “pistas” sobre as formas de abordá-los na sala de aula.  

Elieci fazia uso das atividades do primeiro manual mencionado – Descobrindo 

a gramática – como sugestão para elaborar os exercícios que propunham para os 

alunos e, também, para reproduzir atividades que servissem para abordar algum 

conteúdo que ela estivesse trabalhando na classe.  Já a professora de Olinda, tinha 

o manual didático como organizador de sua prática e “guia” de suas aulas. Desse 

modo, a mestra o utilizava tanto para selecionar os conteúdos a serem trabalhados 

durante o ano letivo, como, também, para decidir a sequência e progressão de 

abordagem dos mesmos. 

Embora o manual didático tenha se configurado como principal recurso 

utilizado por Ana para explorar os conhecimentos linguísticos, este não foi o único 

material do qual ela lançou mão para construir as suas aulas com a análise 

linguística, conforme já pontuamos. Pelo contrário! 

Nesse sentido, as duas mestras guardaram algumas semelhanças em relação 

à seleção dos materiais didáticos utilizados para o ensino dos conhecimentos 

linguísticos, ainda que a maneira de utilização dos mesmos tenha sido variada. 

Assim, era muito comum as mestras fazerem uso de textos do universo 

infantil e da tradição oral como os poemas, letras de músicas, entre outros, para 

trabalhar os conteúdos da gramática como também, para explorar os aspectos 

referentes ao plano textual e discursivo, a partir de atividades de interpretação e 

compreensão dos mesmos, com foco nos sentidos de palavras desconhecidas pelos 

alunos. Ambas cuidavam, ainda, de refletir sobre questões voltadas para a 

pontuação, a ortografia de algumas palavras através de explorações de rimas e 

aliterações, e da concordância. Assim, percebemos nas práticas das mestras as 
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suas tentativas em explorar os conteúdos gramaticais de forma mais reflexiva e 

funcional.  

 

Finalizamos (?) essa conversa enfatizando que nossa pretensão com esse 

estudo foi o de propor uma discussão (mais uma) acerca do que tem sido o ensino 

de língua materna nos anos inicias do Ensino Fundamental com o eixo que trata da 

análise e reflexão sobre a língua.  

Diante do que foi discutido nessa dissertação, concordamos com Travaglia 

(1997) de que os tipos de abordagem do ensino da gramática (prescritivo, descritivo 

e produtivo) não são mutuamente excludentes e que, como constatamos, o 

professor lança mão de todos eles para atender aos objetivos que possuem a cada 

momento, considerando a função do trabalho com a língua na escola: formação de 

leitores e escritores proficientes.  

O que se faz necessário, sobretudo, é refletirmos sobre a ineficácia de 

continuarmos avançando no debate acerca do ensino de língua enquanto processo 

discursivo, mas continuarmos caminhando a passos lentos (se comparado ao 

investimento dispensado aos eixos da leitura e da produção de textos) no que diz 

respeito às discussões sobre como abordar o amplo eixo da análise linguística na 

sala de aula.  

Este estudo analisou, de forma exploratória, práticas de ensino da análise 

linguística de duas professoras do 2° Ano do 2° Ciclo. Acreditamos que os 

resultados aqui apresentados poderão fornecer subsídios para reflexões sobre a 

fabricação de práticas de análise linguística. 

Assim, consideramos essencial que novas pesquisas aprofundem a discussão 

sobre as problemáticas aqui levantadas e que possam tomar como eixo de 

discussão a necessidade de uma formação inicial e continuada dos professores que 

promova, sobretudo, uma interação efetiva entre os saberes construídos no âmbito 

acadêmico e as fabricações das práticas derivadas das situações vivenciadas 

cotidianamente pelos professores. 

Acreditamos que, desse modo, os pesquisadores poderiam oportunizar ao 

professor a explicitação do domínio que possuem a respeito do que sabem fazer até 
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então, de forma implícita, pois que, “se as práticas não sabem as teorias forjadas 

fora delas, elas poderiam, ao contrário, produzir sua própria teorização” (CHARTIER, 

2007; p.187).  

É fato que: 

“Os ventos continuam soprando e mudando as direções...” 
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Roteiro de Entrevista  

 

1- Fale um pouco sobre o seu histórico escolar do ensino fundamental até a 

universidade e da sua experiência enquanto docente: 

 

2- Quais seus objetivos para o trabalho com a Língua Portuguesa na turma que você 

está lecionando? 

 

3- Como você organiza o tempo pedagógico para o trabalho com a língua durante a 

semana? Em que dias da semana ela é trabalhada?  

 

4- Como acontece o ensino de Língua Portuguesa na sua sala de aula? Como você 

faz para trabalhar leitura, produção de textos e análise linguística? 

 

5- Que conteúdos você julga mais importante trabalhar no eixo da análise linguística 

na série que você está lecionando? Por quê? 

 

6- Que materiais pedagógicos você utiliza nas situações didáticas em que trabalha 

com o eixo da análise linguística? Que tipos de atividades você propõe aos alunos? 

O que pretende com elas? 

 

7- No desenvolvimento de suas aulas procura fazer uma articulação entre o eixo 

análise linguística e os demais eixos da língua? Como isso acontece? 

 

8- Quais são as suas impressões sobre os subsídios teórico-metodológicos (você os 

lê?), bem como dos conteúdos e atividades do livro didático adotado pela rede de 

ensino que você trabalha? 

 

9- Como você avalia as atividades dos seus alunos, mais especificamente as 

atividades de produção de textos escritos? Que aspectos você leva em 

consideração na hora de avaliar? 
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10- O que pensa sobre o ensino da gramática na sala de aula? Qual a sua 

importância/validação para a formação de leitores e escritores proficientes? 

 

11- Você acha que as tarefas que propõe aos seus alunos possibilitam a análise e a 

reflexão sobre a língua? Que atividades dão conta disso? Em que momentos e como 

elas acontecem? 

 

12- Na(s) rede (s) de ensino que você trabalha (ou já trabalhou) há oportunidade de 

participação em formação continuada na área de Língua Portuguesa? Que temáticas 

são discutidas nesses encontros? Que eixos da língua são abordados? Algum deles 

é priorizado? O que você pensa disso? 

 

13- As formações continuadas têm contribuído para sua formação profissional e 

auxiliado no aprimoramento da sua prática na sala de aula? 

 

14- Tem conhecimento das propostas atuais para o trabalho com a análise 

linguística nessa etapa de escolarização que você ensina? O que acha dessas 

prescrições? 

 

15- Em que você se baseia para construir sua prática na sala de aula em relação ao 

ensino da Língua Portuguesa (trocas entre colegas, experiências, leituras de textos, 

formações continuadas...), mais especificamente, em relação ao trabalho com a 

análise linguística? 
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A casa 

(Vinicius de Morais) 

 

Era uma casa 

Muito engraçada 

Não tinha teto 

Não tinha nada 

 

Ninguém podia 

Entrar nela não porque 

Na casa não tinha chão 

 

Ninguém podia 

Fazer pipi 

Porque pinico 

Não tinha ali 

 

Ninguém podia 

Dormir na rede 

Porque na casa 

Não tinha parede 

 

Mas era feita 

Com muito esmero 

Na Rua dos Bobos 

Número zero. 

 

 

 

 

 

 


