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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve o propósito de investigar a apropriação, por 

professores das séries iniciais, dos novos encaminhamentos didáticos referentes 

ao eixo Análise Lingüística (AL), presentes nos livros aprovados pelo PNLD 

2000/20001. Inicialmente, foi feito um levantamento dos LDs utilizados por 

escolas da rede estadual de Pernambuco, onde constatamos o uso 

predominante de livros “recomendados com ressalvas”. Apenas duas 

professoras faziam uso de LDs com boa avaliação pelo PNLD, e se constituíram, 

portanto, em nossos sujeitos: uma mestra de 3ª e outra de 4ª série.  Ao 

analisarmos as coleções de LDs utilizados por aquelas mestras, verificamos 

ênfase à dimensão textual, em que aspectos normativos da língua (como 

ortografia, concordância verbo-nominal) apareciam secundarizados. Os LDs, 

ainda, não apresentavam clareza para a didatização do eixo AL, inclusive os 

índices dos volumes, quase sempre, não traziam os conteúdos que estavam 

sendo abordados em AL. Outra constatação referiu-se aos reducionismos 

conceituais de alguns conteúdos. As análises das concepções e práticas das 

duas mestras evidenciaram um ensino mais transmissivo, baseado nas 

classificações e nomenclaturas da gramática normativa tradicional (GNT). As 

mestras não haviam escolhido os LDs que utilizavam e também não possuíam o 

Manual do Professor (MP). Elas diziam ter dificuldades em encontrar conteúdos 

de AL nos LDs, tanto que complementavam suas atividades com outros livros e, 

ainda, com exercícios que elas próprias elaboravam. Nesse contexto, pareceu-

nos evidente que a “não-apropriação,” pelas mestras dos novos 

encaminhamentos para AL estaria ligada também à “não- escolha” daqueles LDs 

para ensinar. A análise dos resultados evidenciou, ainda, a necessidade de 
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cursos de formação continuada, em que as mestras pudessem se atualizar, 

discutir e trocar experiências sobre as práticas do ensino de língua portuguesa, 

pautadas em novas bases. 
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RESUMÉ 

 

Cette recherche tient comme objectif, enquêter sur l’appropriation, par le 

enseignants des écoles élèmentaires, des nouvelles orientations didactiques 

concernant l’axe Analyse Linguistique (AL) présent dans les livres approuvés par 

le PNDL 2000-2201. 

Au départ, nous avons fait une enquête sur le LDs utilisés dans les écoles 

du Réseau d’État de Pernambouc, où nous avons constaté um usage très 

important de livres “recomendés sous réserve”. Seulement deux enseignantes 

utilisaient les LDs bien évalués par le PNDL, et se sont constituées en sujets de 

notre recherche: une maîtresse de 3ème et une autre de 4ème. En  analysant les 

collections de LDs utilisées par ces enseignantes retennues, nous avons vérifié 

l’insistance sur la dimension textuelle, où les aspects normatifs de la langue 

(ortographie, accord verbaux et nominaux) prennent une position secondaire. Les 

LDs, ainsi, ne sont pas clairs ni très didactiques, y compris le sommaire des 

volumes qui, presque toujours, ne montrent pas les contenus travaillés em AL. 

En outre, on a constaté les réductionnismes conceptuels des quelques 

contenus. Les analyses des conceptions et des pratiques des deux enseigantes 

ont révelées um enseignement basé sur la transmission, la classification et la 

grammaire normative traditionnelle (GNT). Les enseignantes n’ avaient pas 

choisi les LDs qu’elles utilisaient et ne possédaient pas non plus le Manuel 

d’Enseignement. Elles ont declaré avoir des difficultés à trouver des contenus de 

AL dans les LDs et complétaient leurs activités avec d’autres livres et avec des 

exercices qu’elles élaboraient, elles-mêmes. Dans ce contexte, il nous semble 

que la “non-maîtrise” par les enseignantes des nouvelles orientations pour l’AL 

est associée au “non choix” des LDs. L’analyse des résultats a mis en évidence, 
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encore, la nécessité de la formation continue, où les enseignantes peuvent se 

perfectionner et échanger des expériences sur les pratiques d’enseignement de 

la Langue Portugaise, sur des nouvelles bases. 



 13
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(...) veja, a gramática dele (referindo-se ao livro 
didático): ele não tá preocupado, ele não mostra... Ele 
trabalha a questão de você construir, elaborar os 
textos, mas é como se ele não tivesse considerando 
muito a questão da gramática, não. Quer dizer, ele 
pede coisas que exigem uma elaboração, uma 
elaboração boa, coerente. Mas ele não... não sai 
pegando... assim... colocando as regras, ou seja, a 
nomenclatura, entendeu? Mas você percebe que está 
implícito ali, que o aluno precisa ter aquele 
conhecimento para chegar até onde eles estão 
querendo...” 

 
 

(...) 
 

“(...) eu vou buscar a gramática em outro livro, um que é 
mais tradicional, que vem  os conteúdos listados, apesar de 
que eles buscam também no texto. Mas aí vem tudo 
separadinho, explicando, e, esse livro não traz isso”. 

 
 

(Depoimento da professora Márcia sobre o livro didático de língua 
portuguesa que estava utilizando em sua turma de 4a. série)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vivemos nas últimas décadas uma redefinição marcante dos objetivos do 

ensino-aprendizagem da língua materna na escola. As prescrições formuladas 

pelos estudiosos da linguagem vêm se constituindo em contínuos esforços e 

efetivações de novas propostas curriculares, no âmbito de redes públicas 

(estaduais e municipais) e pelo próprio MEC (PCN1 de língua portuguesa). As 

novas orientações também se fazem refletir nos novos livros didáticos, 

especialmente, com a criação do PNLD2.  

Tanto as disciplinas lingüísticas, quanto a psicologia cognitiva e a 

pedagogia convergem para propostas que, criticando o ensino 

descontextualizado da língua (restrito à gramática normativa e à nomenclatura 

gramatical), insistem na necessidade de centrar a didática de língua portuguesa 

na leitura e produção de textos significativos. Inclusive, de 1ª a 4ª série, um dos 

pontos de grande discussão e polêmica refere-se à “necessidade” ou “não”3 de 

se ensinar gramática nessa etapa da escolaridade.  

Independente do eixo didático posto em discussão, o conhecimento 

atualmente disponível recomenda uma revisão de metodologias e aponta para a 

necessidade de um repensar de teorias e práticas já bastante difundidas e 

arraigadas na prática cotidiana dos professores. 

                                                 
1  Parâmetros Curriculares Nacionais. 
2 Programa Nacional do Livro Didático: programa criado para assegurar a qualidade dos livros a 
serem adquiridos para as escolas públicas e que tem como objetivo a avaliação pedagógica de 
obras didáticas nele inscritas.  Discutiremos o PNLD na seção 1.5 do nosso marco teórico. 
3  Conferir Possenti, Sírio. Por que (não) Ensinar Gramática na Escola. Campinas: ALB / Mercado 
de Letras, 1996. 
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É interessante observar que, apesar do ensino de língua portuguesa - em 

especial o de conteúdos gramaticais -, suscitar uma grande polêmica, na 

produção acadêmica encontramos uma maior concentração de pesquisas em 

torno das práticas de leitura e produção de textos e um escasso investimento no 

eixo didático de gramática (hoje reconceptualizada como “análise lingüística”). O 

número de pesquisas em didática da língua também é reduzido, predominando 

pesquisas em lingüística e em psicologia. Desta forma, o docente que pretende 

inovar seus encaminhamentos didáticos nesse eixo da área de língua encontra 

pouca ajuda na literatura especializada. 

Esta pesquisa, portanto, busca contribuir nesse sentido: trata-se de um 

trabalho que discute a didática do ensino de análise lingüística (doravante AL), 

buscando refletir sobre as apropriações e os usos efetivados pelos professores 

dos encaminhamentos didáticos voltados para o eixo AL propostos nos novos 

livros didáticos de língua portuguesa, na 3ª e 4ª séries do ensino fundamental. 

Serão analisadas as apropriações pelos professores, apenas de livros 

aprovados como “recomendados” pelo PNLD, uma vez que tais livros, 

provavelmente, se aproximariam mais dos novos direcionamentos propostos 

pelos especialistas brasileiros em ensino de língua. 

Centrar este trabalho no “ensino” e no “professor”, justifica-se 

primeiramente pela contribuição à didática e também por este profissional se 

constituir numa via fundamental pela qual as mudanças educacionais podem ou 

não se concretizar. Os livros didáticos, por sua vez, são o instrumento 

pedagógico mais próximo do professor e os órgãos oficiais estão empreendendo 

um grande esforço em mantê-los atualizados, hoje.  

Como os livros considerados “portadores” de orientações legitimadas 

pelos especialistas são “recebidos” e “utilizados” pelos docentes? Que fatores 

“dificultam” ou “facilitam” o trabalho em sala de aula?  Questões dessa natureza 

permeiam este trabalho. Assim, a nossa meta consiste em investigar, como os 
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professores de 3ª e 4ª séries estão equacionando “a transformação do ensino de 

gramática” ou a realização de atividades de “análise lingüística” com seus 

alunos. Examinaremos como a “transposição didática” (discutida no próximo 

capítulo) por eles efetuada se aproxima ou não do prescrito nos novos livros 

didáticos e que fatores influenciam as decisões adotadas.  Procuraremos, assim, 

identificar que fatores favorecem ou dificultam a realização de práticas de AL de 

fato vinculadas à formação do aluno leitor-produtor de textos. 

No marco teórico que segue este capítulo faremos referência ao processo 

de transposição didática na escola, identificando-o com o processo de 

escolarização de saberes disponíveis na sociedade e levantando alguns 

problemas específicos dessa transposição na área de linguagem. Num segundo 

momento faremos um breve histórico sobre o ensino de Língua Portuguesa no 

Brasil, para, em seguida, examinarmos as contribuições da lingüística ao ensino 

dessa disciplina.  Logo após, examinaremos como as redefinições na área de 

língua atingem os conteúdos gramaticais nos documentos curriculares atuais, 

detendo-nos, mais detalhadamente, na proposta da rede estadual de 

Pernambuco e nos PCN. Por fim, a nossa atenção estará voltada para questões 

relativas ao livro didático (LD) no Brasil. Trataremos de situar o livro didático de 

língua portuguesa nesse contexto de mudanças, com destaque para as 

recomendações e /ou definições do PNLD 2000/2001. 

Em seguida, na nossa metodologia (capítulo 03), apresentaremos as 

etapas do nosso estudo, dados relativos aos sujeitos, às escolas e às turmas, 

bem como as referências para as análises dos dados. 

No capítulo 04, analisaremos os LDs utilizados pelas duas mestras, a 

partir dos objetos do conhecimento que elegemos e de categorias que 

consideramos fundamentais. 

No capitulo 05, analisaremos e discutiremos de forma articulada as  

evidências das entrevistas e evidências das observações. Na medida do 
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possível, articularemos, também, com os resultados da análise dos LDs. Por fim, 

no capítulo 06, traremos as nossas considerações finais. 

Acreditamos que estudos nessa perspectiva podem vir a contribuir para a 

tomada de decisões sobre a formação inicial e continuada de professores na 

área de didática da língua. Indiretamente, poderia também trazer elementos que 

sejam úteis para a reflexão dos que produzem e avaliam livros didáticos 

destinados ao ensino fundamental. Será que as novas prescrições para o 

trabalho com AL na etapa de escolarização aqui enfocada atendem as 

necessidades dos docentes? (e, conseqüentemente, dos alunos?!). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. O processo de transposição didática e o ensino na escola 

 

A escola, instituição educativa por excelência, tem como função primordial 

transmitir os conhecimentos sistematizados e historicamente acumulados pela 

humanidade. Assim, para dar conta da tarefa que lhe compete, ao trabalhar com 

os objetos de conhecimento das várias áreas do saber, adapta-os às suas 

características de organização curricular - graus de ensino, programas, matérias, 

metodologias, manuais didáticos, horários, etc. -, ou seja, às condições 

institucionais que a ela se impõem. 

Dessa forma, de acordo com Soares (1999), à escola cabe uma 

ordenação de tarefas através de procedimentos formalizantes de ensino e de 

organização de alunos em categorias (séries, graus, idades), em que cada 

categoria requer um tratamento escolar específico no que diz respeito a horários, 

natureza e volume de trabalho, metodologias de ensino, competências a adquirir, 

enfim, todos aqueles aspectos que constituem a essência escolar (p.21). 

Essa ordenação de tarefas e ações é definida por Soares (ibid p.21) como 

“escolarização”. A autora afirma tratar-se de um processo “inevitável” e 

necessário uma vez que “... é da essência da escola a instituição de saberes 

escolares que se constituem pela didatização ou pedagogização de 

conhecimentos e práticas culturais” (Soares, ibid, p.47). 

Soares (ibid) acrescenta que essa escolarização, apesar de necessária, 

acaba por adquirir sentido negativo devido à maneira como vem sendo realizada 
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no cotidiano escolar. Para ela, o que se pode criticar não é a escolarização em 

si, mas a imprópria ou a inadequada escolarização dos conhecimentos 

ensinados, que se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como 

resultado de uma pedagogização mal compreendida que, ao transformar o saber 

em escolar, desfigura-o e desvirtua-o (p.22).  

É interessante observar, ainda, segundo a autora que essa conotação 

negativa só ocorre quando o termo escolarização refere-se a “conhecimentos”, 

“saberes”, “produções culturais”. Quando o termo se aplica à criança (“criança 

escolarizada”, “escolarização da criança”), a conotação é positiva (ibid, p.20). 

A teoria da “Transposição Didática”, (Chevallard, 1991), formulada a partir 

de pesquisas na área de Matemática, diz respeito às transformações adaptativas 

que ocorrem com um determinado “conjunto do saber”, a fim de transformar-se 

em objeto de ensino (Chevallard, ibid, p. 45). Comporta, portanto, um sentido 

semelhante ao termo escolarização, vez que este também inclui a apropriação 

de saberes pela escola para atender fins específicos (cf. Soares, ibid 20).  

Na transposição didática (Chevallard, ibid), ocorre um movimento em 

“cadeia” que parte dos saberes reconhecidos e elaborados na esfera científica 

(“savoir savant”), institucionalizando-se em “textos do saber” (propostas 

curriculares e manuais didáticos), que implicam no tratamento dos conteúdos e 

nas práticas de ensino que virão a ocorrer em sala de aula: “saber efetivamente 

ensinado”, último elo dessa cadeia. 

Chevallard (ibid) acrescenta que entre o objeto do saber e o objeto de 

ensino há uma distância considerável, e que no decorrer da “cadeia” podem 

ocorrer distorções, tanto na maneira de conceituar os conteúdos ensinados, 

quanto na maneira de usá-los, o que requer o exercício constante de uma 

“vigilância espistemológica” (ibid, p.49). 

Ainda de acordo com Chevallard (ibid), as mudanças nos currículos e 

práticas escolares numa determinada área do conhecimento refletem não só 
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mudanças nos paradigmas científicos que buscam explicar determinado campo 

do conhecimento, como também mecanismos sociais de legitimação da 

instituição escolar e de seus profissionais junto à população.  

No caso específico do ensino-aprendizagem da linguagem, vivemos nos 

últimos anos, principalmente a partir da década de 80, uma redefinição marcante 

de seus objetivos, a partir de mudanças nas concepções de língua, que vêm 

repercutindo nas prescrições para o tratamento didático dos três eixos básicos 

que lhe são particulares - leitura, produção de textos e gramática -, e que hoje se 

configuram em novas propostas curriculares (questões que serão retomadas em 

seções posteriores). 

De acordo com Morais (2000, p.02), a partir das concepções defendidas 

nas últimas décadas, observa-se tanto nos “textos do saber”, quanto nas 

transposições realizadas nas salas de aula, a coexistência de representações 

conservadoras de língua (gramática normativa tradicional), com tentativas de um 

trabalho voltado para as questões textuais (aspectos discursivos e pragmáticos). 

A esse respeito, Morais observa que o conhecimento produzido hoje sobre a 

transposição didática de questões ligadas a essas duas dimensões da língua 

ainda está fundamentado, sobretudo, em pesquisa básica (em lingüística e 

psicologia) e não em pesquisa didática, ou seja, este autor atesta que: 

(...) temos muito mais trabalhos descrevendo as competências 
que o aprendiz revela ou não ao escrever- estudos sobre a 
evolução de determinada faceta da apropriação da notação 
escrita ou dos gêneros escritos- que pesquisas sobre formas de 
implementar o ensino-aprendizagem daqueles mesmos objetos 
de conhecimento, ou trabalhos que avaliem estratégias didáticas 
de forma sistemática (ibid p.16). 

Já mencionamos que os termos “escolarização”, “pedagogização” e 

“didatização escolar do saber” carregam uma conotação negativa (cf. Soares, 

1999). Estes termos quando associados à área de linguagem, segundo Morais 

(2000), assumem um sentido de distorção, já que, muitos especialistas os 

interpretam como a “destruição da língua na escola” (Morais, ibid, p.06). Essa 
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distorção, por sua vez, de acordo com este autor, alimenta uma outra distorção: 

esquece-se que a língua - objeto complexo, misterioso e controvertido-, para ser 

reconstruída pelos alunos, precisa ajustar-se às condições daqueles aprendizes 

e às condições sociais nas quais se ensinam e se aprendem coisas na escola, 

instituição que assume, em nossas sociedades, a tarefa de transmitir os saberes 

sistematizados (Morais, ibid, p. 06). Nesse sentido, Morais reforça o fato de que 

na instituição escolar a linguagem, ou qualquer objeto de conhecimento,  precisa 

ser transformado em objeto de ensino-aprendizagem (ibid p.06). 

Uma vez que a necessidade de escolarizar torna as transformações nos 

saberes inevitáveis, tanto Soares (1999), quanto Morais (2000) defendem que 

esta seja feita de maneira adequada, respeitando as especificidades dos objetos 

de conhecimento. 

Antes de retomar as questões agora apontadas, trataremos, a seguir, de 

um breve histórico do ensino de língua portuguesa, no sentido de contextualizar 

a evolução desse ensino no Brasil e compreender os fatores que contribuíram 

para as modificações que foram ocorrendo com o mesmo, ao longo dos anos. 

 

2.2. Breve histórico sobre o ensino de Língua Portuguesa 

 

O ensino-aprendizagem de língua portuguesa vem sendo, desde há 

muito, objeto de discussão por parte dos especialistas, devido ao baixo 

rendimento dos alunos, evidenciado tanto nos processos avaliativos escolares, 

quanto nas avaliações em rede e concursos em geral. 

Para fazermos uma reflexão desse problema, precisamos, em primeiro 

lugar, tecer algumas considerações acerca do histórico dessa disciplina. No caso 

brasileiro, esse ensino surge no final do império com o objetivo de transmitir e 

preservar um patrimônio cultural, como parte de um projeto cultural e 

educacional mais amplo. A esse patrimônio, e à língua que dele faria parte, é 
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atribuído um papel fundamental na formação da identidade lingüística e cultural 

da nação, para consolidar sua unidade política e geográfica. 

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, (...) supõe-se um pequeno teatro 
que faça atualizar as suas regras e colocá-las em funcionamento 
(Batista, 1991, p. 32). 

Até o século XIX, o componente curricular denominado Retórica se 

configura tanto como a arte de falar bem, quanto como a arte de escrever bem, 

através dos recursos estilísticos da Poética, que se torna também um 

componente curricular no início do século XX, época em que a língua portuguesa 

já constitui um campo de produção escrita de maior peso, particularmente 

literário (Marinho, 1998). 

Isto posto, observamos que a língua oral cede espaço para a língua 

escrita e este fato se dá até os nossos dias. A gramática (da língua escrita) 

nunca perdeu o seu prestígio, continua imbatível e persistente, demonstrando 

possuir uma força social considerável, a despeito das inúmeras críticas que lhe 

são proferidas, conforme veremos adiante. 

A partir da década de 70, porém, as gramáticas normativas parecem vir 

tendo o seu sentido questionado. Por conta da contradição entre uma 

homogeneidade das práticas lingüísticas e culturais desejadas e uma real 

diversidade e heterogeneidade das práticas lingüísticas e culturais no espaço 

nacional, o ensino da gramática sofre um questionamento, gerando e 

constituindo novas perspectivas para o ensino da disciplina. 

Tanto com a consolidação da lingüística moderna no Brasil, quanto com a 

compreensão dos pressupostos políticos e ideológicos da escola, entre outros 

fatores, o estudo da língua não é mais definido nos documentos oficiais como o 

estudo de uma variedade lingüística associado ao uso escrito e à prática literária; 

faz-se necessário levar em conta outras variedades que emergem de outros 
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segmentos de alunos que, agora, têm acesso à escola – as camadas populares - 

e que são falantes de uma outra variedade lingüística (Soares, 1986) . 

A constatação e a consciência dessas variedades fizeram parte de um 

conjunto de fatores que configuraram a necessidade de um novo enfoque para o 

ensino de língua materna. Aqui se deu um grande conflito: a escola abriu as 

portas a todas as camadas sociais e se “esqueceu” de que os seus alunos 

falavam dialetos diferentes e não poderiam, consequentemente, entender da 

mesma maneira a língua da escola, que era própria de uma determinada classe 

social (Ignácio, 1986). 

Diante desse conflito e como conseqüência dos estudos lingüísticos, 

surgem novas perspectivas para o trabalho com a disciplina. A língua passa a 

ser concebida como um conjunto de variedades. E as novas propostas para o 

ensino se baseiam na concepção de língua como discurso, interação, prática 

sócio-histórica.  

Trata-se de propostas inspiradas no sócio-interacionismo, na teoria da 

enunciação e na lingüística do texto (Suassuna, 1998), em que os conceitos são 

construídos e sistematizados pelo aluno a partir dos usos da língua. 

Tem-se então o texto como centro do processo, e o aluno deve lidar com 

os gêneros textuais existentes na sociedade, ampliando seu potencial discursivo. 

Nessa perspectiva, o trabalho com a gramática deve estar inserido em situações 

de reflexão sobre a língua, dando condições ao falante para “aprender a usar a 

língua, usando”. 

O objetivo desta nova perspectiva é superar a dicotomia do "certo x 

errado" (típica das gramáticas normativas), uma vez que, mais importante do que 

encontrar a resposta certa, 

o que vale na reflexão sobre a língua, é o processo de tomá-la 
como objeto. As tentativas, os acertos e os erros ensinam muito 
mais sobre a língua do que o estudo do produto de uma reflexão 
feita por outros, sem que se atine com as razões que levaram à 
reflexão que se estuda (Geraldi, 1996, p.36). 



 26
 
 
 

2.3. Concepções de língua e gramática 

 

Antes da reflexão sobre os desdobramentos e/ou encaminhamentos que 

essa nova concepção de língua trouxe para as propostas de trabalho com a 

língua materna, é importante situarmos as diferentes concepções acerca do 

próprio conceito de gramática, já que esta se constitui em tradição arraigada e 

suscita uma grande polêmica. 

Em torno da polêmica suscitada, estão as questões relativas à 

necessidade ou não de se ensinar gramática, aos conteúdos que devem ser 

privilegiados, às opções metodológicas, às concepções do que seja uma língua, 

bem como sobre a utilidade dos conteúdos para o desenvolvimento dos recursos 

expressivos do educando.  

O início da polêmica se estabelece a partir do próprio conceito do que 

vem a ser gramática. Tradicionalmente, o conceito que predomina nas escolas é 

o de que gramática “é um conjunto de regras para a arte do bem falar e 

escrever”. Entretanto, a lingüística moderna mostrou que não existe uma única 

concepção de gramática, e que há outros enfoques para o estudo da gramática e 

da língua. É importante salientar que os diferentes enfoques trazem, 

subjacentemente, diferentes concepções de língua. 

Para revisarmos as diferentes visões, podemos partir da definição de 

gramática como “conjunto de regras”. Segundo Possenti (1996), esta definição, 

apesar de não ser muito precisa, não é equivocada. 

Assim, a noção de gramática como “conjunto de regras”, pode ser 

entendida de três formas: 1) conjunto de regras que devem ser seguidas; 2) 

conjunto de regras que são seguidas; 3) conjunto de regras que o falante 

domina. 



 27
 
 

A partir desta distinção, caracterizaremos agora os três tipos de 

gramática, ou três sentidos um pouco mais precisos para a palavra “gramática”, 

hoje adotados pela maioria dos estudiosos do tema em nosso país: a) 

gramáticas normativas; b) gramáticas descritivas; c) gramáticas internalizadas. 

 

a) Gramáticas normativas: Esta definição de gramática – conjunto de regras que 

devem ser seguidas – é a mais difundida, porque é, em geral, a definição que se 

adota nas gramáticas pedagógicas (Possenti, 1996). 

Este tipo de gramática concebe a língua como um código pronto e 

acabado, privilegia a modalidade escrita, o modelo literário e considera qualquer 

diferença desse modelo como erro. 

Sobre a gramática normativa, Travaglia (1997, pp. 30-31) diz: 

... é aquela que estuda apenas os fatos da língua padrão, da 
norma culta de uma língua, norma essa que se tornou oficial. 
Baseia-se mais nos fatos da língua escrita e dá pouca 
importância à variedade oral da norma culta, que é vista, 
conscientemente ou não, como idêntica à escrita (...) A gramática 
normativa apresenta e dita normas de bem falar e escrever, 
normas para a correta utilização oral e escrita do idioma, 
prescreve o que se deve e o que não se deve usar na língua. 
Essa gramática considera apenas uma variedade da língua como 
válida, como sendo a língua verdadeira. 

Segundo Batista (1991), a gramática normativa se caracteriza como uma 

prática que se organiza em torno dos objetivos de correção. Ao realizar 

operações de caráter redutor, no conjunto das práticas lingüísticas, restringe-se 

à modalidade escrita e ao uso literário; restringe-se ainda, no quadro da 

modalidade, a seu aspecto estável e formal, não variável; e restringe-se, por fim, 

àquelas formas que sejam recorrentes e/ou coincidentes com um “ideal de 

língua”, baseado em critérios lógicos e/ou semânticos e/ou estéticos e/ou 

históricos. 

A caracterização das formas tradicionais do ensino do português, ainda 

segundo Batista (ibid), engloba as práticas voltadas para a correção lingüística 

em seus dois sentidos: por um lado, as práticas da leitura de textos pertencentes 
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ao códice literário, que visam a possibilitar a internalização dos modelos 

lingüísticos pelo aluno (e ainda de modelos de valores e comportamentos) e a 

permitir ao professor, na correção das respostas ao estudo de textos, ocasiões 

de disciplinação e normatização da fala do aluno; e, por outro lado, as práticas 

de produção de textos, que, se visam a possibilitar ao aluno ocasiões repetidas 

de exercício do uso da língua, visam ainda, e principalmente, a possibilitar ao 

professor ocasiões sistemáticas de avaliação da produção do aluno e, assim, o 

desenvolvimento das práticas corretivas, estas sim, vistas como “formadoras”, 

“pedagógicas”. 

A gramática normativa tradicional constitui-se, portanto, no objeto 

privilegiado do ensino tradicional do português e traz subjacente a concepção de 

língua como um código pronto e acabado. 

 

b) Gramáticas descritivas: Uma outra definição de gramática – conjunto de 

regras que são seguidas – trata de ver a língua como ela de fato é ou se 

apresenta. O trabalho dos lingüistas descritivistas é orientado por esta 

concepção. Eles têm como preocupação descrever e/ou explicar as línguas tal 

como elas são faladas. 

Neste tipo de trabalho a preocupação central é tornar conhecidas, de 

forma explícita, as regras de fato utilizadas pelos falantes, daí a expressão 

“regras que são seguidas” (Possenti, 1996). 

Os gramáticos descritivistas não se preocupam em apontar erros, mas em 

verificar formas diferentes de expressão em diferentes grupos sociais. No quadro 

da gramática descritiva, a língua fica compreendida como um dado variável, não 

uniforme. 

 

c) Gramáticas internalizadas: Nesta definição, gramática é o conjunto de regras 

que o falante domina. Diz respeito a hipóteses sobre o conhecimento que habilita 
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o falante a produzir frases ou seqüências de palavras de maneira tal que essas 

frases e seqüências são compreensíveis e reconhecidas como pertencendo a 

uma língua (Possenti, 1996). 

De acordo com Perini (1976, pp. 20-22, apud Travaglia, 1997, p. 32), a 

gramática internalizada ou competência lingüística internalizada do falante é o 

próprio “mecanismo”, o conjunto de regras que é dominado pelos falantes e que 

lhes permite o uso normal da língua. Segundo Louzada (l994), qualquer pessoa, 

quando fala, segue “regras”; ela pode violar a “regra” da língua padrão, da 

gramática da linguagem formal, mas não viola a “regra” da sua linguagem, da 

sua própria gramática. 

 Levando em conta que esta concepção diz respeito à gramática que o 

sujeito tem em mente, evidenciada através da sua fala, que é constituída de 

acordo com o meio no qual convive, seguindo regularidades incorporadas 

consciente ou inconscientemente, Possenti (1997) defende que não estamos 

autorizados a dizer que as crianças, mesmo as menos favorecidas do ponto de 

vista material, não são boas para aprender línguas. E complementa: “(...) todos 

podemos ver diariamente que as crianças são bem-sucedidas no aprendizado 

das regras para falar. A evidência é que falam” (Possenti, 1997, p. 34). 

Sobre essa gramática cremos ser importante levantar alguns pontos. A 

noção de gramática internalizada não enfoca a diferença entre discursos orais e 

escritos com registros formais e informais. A gramática que o aluno traz à escola, 

na maioria das vezes, se distancia da norma de prestígio; além disso, o aluno 

não domina a linguagem dos diferentes gêneros escritos. Enfim, o que se cobra 

como conhecimento lingüístico do sujeito letrado, o aluno não domina. 

Segundo Morais (2000), os esforços por respeitar a “gramática 

internalizada” do aluno fariam com que a escola pudesse minimizar as grandes 

diferenças entre aquela gramática e as gramáticas adotadas e (exigidas!!) nas 

situações de comunicação escrita. Na prática escolar, em especial nas escolas 
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públicas, esse mal entendido, aliado à preocupação com a produção freqüente 

de certos textos pelo aluno – bilhetes, cartas, relatos de experiências, entre 

outros -, pode reduzir as práticas de escrita dos aprendizes a textos que estão 

muito próximos dos textos orais informais que eles já haviam "internalizado" em 

suas experiências extra-escolares. 

Morais (2002) alerta para o fato de que a língua escrita deve ser tratada 

também como um objeto de conhecimento em si, com suas propriedades e 

especificidades e não apenas como um instrumento de comunicação. Portanto, 

se o aluno chega à escola com um “conhecimento implícito” da gramática de sua 

língua, é evidente que não possui um conhecimento explicitado de outras formas 

de falar/escrever. De acordo com os resultados de pesquisas sobre 

conhecimentos ortográficos, Morais (1996) constata que parece haver uma 

íntima relação entre a explicitação consciente de regularidades e irregularidades 

ortográficas, por exemplo, e a capacidade dos aprendizes produzirem formas 

corretas de escrever. 

A partir dos estudos da lingüística, da pragmática e das teorias 

enunciativas, o conceito geral de língua enquanto interação é hoje hegemônico 

entre os especialistas e passa a guiar praticamente todas as propostas 

curriculares com o intento de suprir as limitações de uma prática pedagógica 

tradicional. Muitos teóricos da linguagem defendem que os conhecimentos 

lingüísticos só “podem” ser aprendidos em situações comunicativas concretas e 

a partir das produções textuais dos alunos. 

Nesse contexto de movimento coletivo na busca de novas perspectivas e 

de maior sintonia no campo de ensino da língua materna, é importante que 

voltemos a nossa atenção para as produções dos currículos nas redes públicas 

de ensino. 

 

2.4. As atuais propostas curriculares para o ensino de Língua Portuguesa 
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Marinho (1998), ao analisar propostas curriculares de dezenove estados 

brasileiros, constatou que aqueles novos currículos, ao optarem por uma 

concepção interacionista de linguagem, pretendiam questionar as tendências do 

ensino de português tidas como tradicionais.  

Apesar da concepção de língua enquanto interação representar 

praticamente uma unanimidade entre os estudiosos, a autora pôde observar, nos 

currículos, inconsistências, ambigüidades e equívocos (Marinho, ibid). Isso ficava 

evidenciado nos pressupostos teóricos das propostas curriculares, em que se 

observavam três possibilidades de organização. A autora viu uma primeira 

situação, na qual encontravam-se pressupostos exclusivamente interacionistas, 

sugerindo o trabalho em três áreas básicas de língua portuguesa: leitura, 

produção de textos e análise lingüística. Em uma segunda organização, 

observavam-se misturas de pressupostos interacionistas com outros da 

gramática normativa tradicional – onde a língua era vista como “expressão do 

pensamento” e do estruturalismo - a língua concebida como “conjunto de 

estruturas.” Finalmente, numa terceira possibilidade de organização, 

predominavam concepções da gramática normativa tradicional e de língua vista 

como - “conjunto de regras” -, ainda que estas concepções não se mostrassem 

de forma explícita. Segundo Marinho (ibid, p.56), aquelas propostas sugeriam 

freqüentemente que o professor articulasse os três eixos de ensino de acordo 

com o seu “bom senso”. Esta não nos parece uma tarefa exatamente simples. 

 A autora constatou, também, que os currículos, apesar de conterem 

avanços teóricos importantes, - entre eles, a tentativa de compreensão do objeto 

de ensino-aprendizagem da língua como a integração das várias facetas que 

envolvem o conhecimento lingüístico (o caráter sócio-político, discursivo, entre 

outros)-, apresentavam muitas contradições, principalmente no que se refere à 

articulação e coerência entre as partes dos documentos – “(...) os marcos 
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teóricos funcionam mais como uma profissão de fé e não se concretizam nos 

procedimentos metodológicos, apresentando, com freqüência, 

incompatibilidades entre si” (Marinho, ibid p.61). 

Nesse contexto de ruptura com um ensino tradicional, observamos 

também mudanças nas terminologias, como tentativa de minimizar a força da 

tradição gramatical no ensino de Português. Assim, nos documentos curriculares 

a seção anteriormente chamada “gramática”, passa a ser tratada como “análise 

e reflexão sobre a língua”, “conhecimentos lingüísticos” e hoje, mais 

freqüentemente “análise lingüística”. O esforço subjacente àquelas 

transformações terminológicas expressa uma intenção de propor bases novas 

para o ensino de língua, desfocando a ênfase sobre o ensino de gramática 

normativa tradicional, interligando-o com o uso da língua e, conseqüentemente, 

vinculando-os aos eixos de leitura e produção de textos (cf. Morais, 1998). 

Marinho (ibid, p.64) observou que a questão do uso das terminologias 

acabou sendo, em alguns currículos, o centro das discussões4, como se ela, por 

si só, resolvesse os problemas do ensino gramatical. Entretanto, destacou que 

algumas das propostas examinadas demonstravam compreender que mudanças 

apenas nas terminologias não trariam resultados, e que o mais importante seria 

a concepção de língua e gramática que determinava os objetivos da utilização 

das nomenclaturas (ibid, p.64). 

A partir desse quadro de concepções sobre a gramática e de quanto esse 

conteúdo ainda atravessa a definição de uma nova concepção para o ensino de 

português, Marinho (ibid) destaca dois tipos de situações encontradas nos 

currículos que, embora pareçam antagônicas, podem causar o mesmo efeito. 

Trata-se, por um lado, dos currículos que apresentam pressupostos teóricos 

inovadores e listas de conteúdos da gramática normativa tradicional; e de outro, 
                                                 
4 É interessante observar que as discussões acerca das terminologias dizem respeito tanto às 
nomenclaturas dos conteúdos gramaticais – em que se discute a partir de que série/etapa 
escolar o professor deve “nomear” os conteúdos (verbos, substantivos, por ex.), quanto à 
terminologia do próprio eixo didático (“conhecimentos lingüísticos”, “análise lingüística”, etc.). 
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dos currículos que não apresentam indicação explícita de conteúdo gramatical 

algum. A tendência dos professores, em ambos os casos, seria provavelmente 

recorrer à prática conhecida: o ensino da gramática normativa tradicional, já que 

no primeiro caso, o quadro com a listagem de conteúdos ganha destaque e, no 

segundo, a ausência destes, deixa uma lacuna. A esse respeito Morais (1998, 

p.08) complementa: “(...) propostas com ‘conteúdos em aberto’ podem reforçar o 

retorno a práticas mais tradicionais de ensino.” 

Uma outra questão que pode exemplificar as contradições presentes nos 

documentos diz respeito ao trabalho com textos. Mesmo quando propostos como 

unidade de análise, é visível a dificuldade de os conteúdos gramaticais serem 

traduzidos em termos dos usos da língua, da competência textual, de situações 

de comunicação. O que aparece é a “gramática da frase”, ou seja, esta é 

analisada em função de uma estrutura gramatical e não em função do todo do 

texto, na situação de interação específica (Marinho, ibid, p.56). A reflexão sobre 

aspectos gramaticais recairia, portanto, nos princípios que fundamentam a 

gramática normativa tradicional. 

Ainda de acordo com esta autora (p.84), fica claro para todos nós que o 

dilema da gramática e/ou de qual gramática deve ser objeto de estudo escolar 

ainda está longe de se resolver. Podemos dizer que nos currículos parece haver 

mais uma declaração de intenções de se construir uma proposta de ensino-

aprendizagem da escrita fundamentada numa concepção discursiva e 

pragmática da linguagem do que uma realização plena desse propósito. 

Estamos vivendo um momento de entrecruzamento de concepções e de teorias 

da linguagem, advindas de vários campos de estudos. E é visível a dificuldade 

de redimensionar um campo mais específico que constituiria o objeto de ensino 

da disciplina de língua portuguesa, hoje. 

Morais (1998, 2002) acrescenta que, no momento atual, as diferenças 

conceituais vividas pelos lingüistas, especialistas em currículos, autores de livros 
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didáticos e professores, no âmbito dos conhecimentos gramaticais, refletem 

alguns problemas. Ocorre uma imprecisão do que se pretende alcançar com o 

novo eixo AL. Esta imprecisão envolve decisões entre, “fazer o aluno apropriar-

se da norma culta” ou “permitir que ele adquira diferentes gramáticas, 

adequando-as ao contexto de uso”. Ou ainda, a decisão entre “incentivar o aluno 

a elaborar conhecimentos sobre a língua enquanto objeto de conhecimento, 

sistematizando conscientemente suas regularidades e irregularidades” versus 

“ajudá-lo a usar de maneira eficaz a língua como instrumento de comunicação”. 

Morais (ibid) acrescenta ainda que a dificuldade em delimitar e seqüenciar os 

“conteúdos” que constituirão objeto de “AL”,  no decorrer da escolarização, 

parece dever-se à própria natureza do novo enfoque socialmente compartilhado 

(por estudiosos da linguagem e educadores expostos às novas propostas 

curriculares). Ao reconhecer que a linguagem é interlocução, a didática da língua 

passa a ter como objeto de conhecimento final práticas sociais (ler e escrever) e 

não as definições/classificações atomizadas da gramática normativa tradicional. 

Diante deste quadro, um questionamento parece-nos fundamental: com 

tantas indefinições entre os especialistas para as práticas escolares de ensino 

de AL, como o professor, de posse desses novos documentos curriculares, 

contendo aspectos confusos, ambíguos e incompletos, estaria operacionalizando 

em sala de aula um trabalho “diferente”, em um contexto de expectativa de 

mudança? Antes, porém, voltemos nosso olhar para os documentos curriculares 

adotados no contexto em que desenvolvemos nossa pesquisa. 

 

2.5. A Análise Lingüística nas Propostas Curriculares utilizadas na rede 

pública estadual de Pernambuco 

 

Nesta seção trataremos de analisar a proposta curricular de Pernambuco 

– (PE- SECE, l994) e os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 
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SEF/MEC, 1997) para as quatro primeiras séries do ensino fundamental; 

documentos que orientavam o ensino de língua portuguesa naquela rede 

estadual, por ocasião da nossa pesquisa. 

É válido acrescentar que a proposta PE – SECE - l994 é a que ainda 

vigora na rede estadual de ensino. Entretanto, observamos, na prática5, que 

algumas escolas adotam apenas os PCN, como se estes fossem “a referência” 

em nível estadual.  

As duas propostas adotam o conceito de língua como interação e elegem 

o texto como unidade de análise para todo o trabalho com a língua materna. 

Propomo-nos, particularmente, a discutir o que está posto nestes documentos, 

sobre o eixo de “gramática”, “análise lingüística” ou “análise e reflexão sobre a 

língua”, na busca de perceber sua articulação com os eixos de leitura e produção 

de textos, como também as orientações de aplicação na prática escolar de 

ensino de língua. 

 

2.5.1 “Subsídios para organização da prática pedagógica nas escolas: 

língua portuguesa - 1ª a 4ª séries do ensino fundamental” – PE – SECE, 

l994  

 

Na introdução desse documento (PE -SECE, 1994 p.15), observa-se uma 

preocupação em situar o leitor em relação à problemática do ensino de língua 

portuguesa. Em seguida, são mostrados, de maneira organizada, os principais 

problemas relacionados aos eixos de leitura, escrita e gramática. Com relação a 

esta última, destaca-se que no ensino de língua portuguesa tem predominado: 

- uma gramática abstrata, que é “sobre a língua”, quase sempre 
sem vinculação com a língua escrita ou falada no dia-a-dia; 

- uma gramática fragmentada, da palavra e da frase isoladas 
postas para servir de lição, para virar exercício; 

                                                 
5 Durante a realização da pesquisa atuávamos como educadora de apoio na rede estadual de 
PE. 
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- uma gramática inflexível, de uma língua supostamente uniforme 
e inalterável; 

- uma gramática que não chega ao texto, como unidade de 
comunicação funcional, e que não chega, por isso, a ser o 
estudo dos usos comunicativamente relevantes da língua. 

Em seguida, a proposta traz princípios orientadores centrados nos três 

eixos básicos: a escrita, a leitura e a gramática. Para cada eixo são selecionados 

princípios específicos e algumas implicações pedagógicas. Ao tratar do ensino 

de gramática, o documento (PE -SECE, ibid, pp. 25-27) ressalta os seguintes 

princípios norteadores para o trabalho didático: 

- a gramática compreende o conjunto de regras que especificam 
o funcionamento de uma língua; 

- a gramática existe não em função de si mesma, mas em função 
dos usos sociais da língua; 

- a gramática reflete as diversidades geográficas, sociais e de 
registro da língua; 

- a gramática ganha relevância à medida que contempla a 
compreensão e a produção de textos orais e escritos;  

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

- há regras e descrições gramaticais que particularizam o uso 
culto da língua ou o uso lingüístico do grupo de prestígio da 
sociedade. 

No que se refere às implicações pedagógicas para o ensino de gramática, 

(PE-SECE pp. 27 a 28), podemos observar no documento uma série de 

atribuições e/ou responsabilidades que o professor deve ter, entre elas: 

selecionar um conteúdo gramatical que seja, na verdade, relevante, útil e 

aplicável aos interesses dos alunos; privilegiar o estudo funcional das regras, 

deixando de lado, por enquanto, a enumeração das nomenclaturas e das 

classificações das unidades; propor uma gramática que tenha como referência o 

funcionamento efetivo da língua, mediante o trabalho com textos; promover um 

estudo da gramática que aparece naturalmente incluída na interação verbal; e, 

finalmente, favorecer um estudo de gramática estimulante e agradável. 

Antes de analisarmos os itens de orientações e sugestões de atividades, 

os quais comportam os “conteúdos programáticos”, não é demais acrescentar 

alguns esclarecimentos que constam na proposta pernambucana. Esta esclarece 
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que não se propõe a oferecer “... um receituário simplista de novas medidas ou 

um conjuntos de técnicas”, mas sim “... apresentar uma série de princípios e 

objetivos consistentes para fundamentar as atividades do ensino de língua” 

(p.16). E acrescenta: “em nenhum momento atribuímos a esses princípios a 

praticidade mecanicista de um receituário” (p.17). 

O item orientação e sugestões de atividades traz muito claramente a 

preocupação em esclarecer que os princípios com suas implicações conteriam 

muitas “pistas” sobre “o que fazer” e sobre “o como fazer” para trabalhar a 

leitura, a escrita e a gramática nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental. A mudança principal estaria em a escola afastar-se da perspectiva 

“nomeadora” e “classificatória” “... para chegar àquela outra dimensão, de fato, 

relevante dos usos sociais da língua...”, a língua em função. Para este fim, seria 

muito importante a escolha dos conteúdos programáticos, dos objetivos e da 

metodologia de trabalho (p. 29).  

Os conteúdos programáticos seriam definidos em função da ampliação da 

competência comunicativa6 da criança. E, em termos muito gerais, as aulas de 

Português seriam aulas de “falar”, “ouvir”, “ler” e “escrever textos”;  “... dentro de 

uma distribuição e complexidade gradativas, atendendo-se ao desenvolvimento 

conseguido no domínio de cada habilidade” (p.29). Acrescenta-se a isto que todo 

trabalho deveria girar em torno do texto. Apresentam-se, ainda, sugestões para 

desenvolver habilidades de falar, ouvir, escrever e ler. Fica evidente a orientação 

para o trabalho com a diversidade textual (pp. 29-32). 

No que se refere à gramática é enfatizado que: 

- esta viria naturalmente em decorrência das situações de comunicação; 

- o estudo de categorias isoladas, nomenclaturas e classificações deixaria de ser 

importante; 

                                                 
6 Competência comunicativa, de acordo com Travaglia (1997), refere-se à capacidade do usuário 
de empregar adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação. 



 38
 
 
- o aluno só compreenderia como a língua funciona, ao construir, analisar, 

discutir, ler e ouvir textos; 

- o estudo do texto levaria “forçosamente” o professor a lidar com as categorias: 

substantivo, adjetivo, verbo, entre outros e, encaminharia o seu ensino para 

refletir sobre o funcionamento das mesmas nos textos (PE – SECE, ibid, pp. 29-

32). 

Principalmente, em relação ao último ponto, o texto da proposta “avisa” 

que o “como fazer” será “ligeiramente sugerido em outro segmento” (p.33), e que 

a gradação com que aquelas categorias (classes de palavra da gramática 

normativa tradicional) iriam sendo explicitadas, ao longo das séries escolares, 

dependeria do desenvolvimento que o professor fosse constatando em seus 

alunos. O texto diz que seria natural que, ao final da quarta série, tivesse havido 

oportunidade de se abordarem os pontos nucleares relativos às classes 

gramaticais, às suas flexões e funções textuais. Isto deveria ocorrer sem se 

perder de vista, em nenhum momento, a aplicabilidade desses pontos para a 

fluente e adequada comunicação em língua portuguesa (p.33). 

No que diz respeito ao tratamento metodológico “aligeirado” das 

categorias gramaticais há pouco citadas, é pertinente comentar que aparecem 

no documento, a nosso ver, como pistas “superficiais” para se trabalhar no texto, 

sem nenhuma referência à série ou à tipologia textual. Acreditamos que esta 

questão deve estar relacionada à “distribuição e complexidade gradativas” 

sugeridas para o trabalho do professor e já citadas anteriormente. Parece-nos 

também que fica meio comprometida, ou um tanto vaga esta “distribuição e 

complexidade gradativas”, se nos lembrarmos de que  no mesmo documento já 

foi dito também que a “escolha dos conteúdos”, dos “objetivos” e da 

“metodologia” são muito importantes para o alcance do objetivo maior.  

No eixo gramatical da proposta em pauta, assume importância também a 

revisão textual, já que o processo de redação supõe idas e vindas, cortes e 



 39
 
 
recortes, supressões, permutas, entre outros. As reformulações gramaticais 

seriam justificadas com base na estrutura da língua. Acrescenta-se à 

argumentação a crítica de que “... parece não ser vivido com a criança esse 

processo de pensar, criar, planejar, rever e refazer o texto, tal como a escrita 

madura prevê” (PE-SECE, ibid, p. 36). 

Com essas colocações, cremos ser interessante refletir sobre o quanto 

essa perspectiva torna-se difícil de operacionalizar, principalmente se levarmos 

em conta que há uma cobrança social para que a escola sistematize a gramática 

da língua “culta”, “padrão”. 

Outro ponto a destacar naquele “texto do saber” é o papel secundário 

conferido à ortografia, com argumentos de que os acertos ortográficos “... viriam 

de forma natural, com a prática sistemática, refletida, avaliada e revista da leitura 

e da produção de textos” (PE-SECE, ibid, p.38). Afirmar isso é desconhecer o 

complexo trabalho cognitivo que significa aprender uma norma ortográfica, 

parecendo que o aprendizado da “notação escrita” passaria a ser visto como 

secundário em relação ao desenvolvimento de competências textuais (cf. Morais, 

2000). 

Podemos observar também que propor um ensino centrado em “falar, 

ouvir, ler e escrever” - ainda que conjugado com uma lista enorme de tipos de 

texto -, pode ser algo vago para o professor que, ao se deparar com um “guia 

curricular”, espera encontrar pelo menos a definição de conteúdos com os quais 

irá trabalhar. A esse respeito, podemos citar Marinho (l998): “A expectativa de 

que um currículo possa facilitar o trabalho do professor no que se refere à 

definição de um conteúdo e de uma metodologia ainda parece ser recorrente no 

universo do leitor potencial desse texto” (p. 88). 

O problema assume uma dimensão maior ao constatarmos, no 

documento (PE – SECE, 1994), a ausência de articulação entre os eixos da 

disciplina já citados. Não encontramos na proposta indicações sobre como 
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desenvolver habilidades de leitura e escrita e, “naturalmente”, incluir a gramática, 

que por sua vez necessita ser sistematizada. 

Acrescentamos também a ausência de um perfil ou de metas a serem 

tomadas como prioridade didática a cada etapa da escolarização fundamental. 

Naquele documento está posto apenas que “... o perfil ideal para cada etapa-

série é parcial, na medida das aptidões e limitações das crianças nesse período 

do ensino fundamental” (PE-SECE, ibid, p.38). 

Finalmente, podemos perceber que a proposta é permeada por exigências 

feitas ao professor ao se tratar de cada eixo didático (cf. pp. 27-28), em que 

aparece a lista do que os docentes deveriam fazer ao ensinar análise lingüística. 

No entanto, a proposta se esquiva de explicitar metodologias, conteúdos e 

articulações entre os eixos didáticos, justificando-se por não fazê-lo em diversas 

passagens do texto, como por exemplo: 

É evidente que uma proposta de atividade pedagógica, por mais 
completa que possa parecer, espera complementar-se com o 
estudo, a crítica, a reflexão e a acuidade de todos aqueles que 
participam de sua aplicação” (p.15);  

 “... O empenho por fazê-la produtiva conta com a descoberta, 
por parte de todos, dos meios e dos procedimentos concretos de 
realizá-la (p.16); 

 “... aplicações práticas demandam, além da ampliação de 
conhecimento, a criatividade e o discernimento constante do 
professor” (p. 17); 

 “... não é o lugar adequado para descermos aos detalhes ‘do 
que fazer’ cotidiano. O objetivo é atingir a prática,... mas o 
faremos através da indicação de pistas implicativas que podem 
conduzir a procedimentos concretos de aplicação” (ibid, p. l8). 

Segundo Morais (2000), com os novos enfoques para o trabalho na área 

de língua, muitas exigências se impõem ao professor. Ele agora precisa ensinar 

“práticas variadas de produção e compreensão de textos orais e escritos”, da 

forma que estas se dão no espaço extra-escolar e promover situações de 

“análise lingüística” em substituição às antigas lições de gramática. Essa nova 

prescrição, evidentemente, implica em uma “profunda complexificação da tarefa 

de ensino, ”que geralmente não tem correspondência nas experiências do 
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professor como usuário da língua no meio extra-escolar, ou na formação por ele 

vivenciada. 

 

2.5.2. Parâmetros Curriculares Nacionais  (BRASIL, SEF/MEC, 1997) 

 

Os PCN de língua portuguesa de 1a à 4a série do ensino fundamental 

constituem referência em nível nacional desde l997. Apesar de nacionais, 

admitem adaptações municipais e/ou estaduais. 

Na primeira parte do documento de Língua Portuguesa aparecem os 

seguintes itens: “caracterização da área de língua portuguesa”; “aprender e 

ensinar língua portuguesa na escola”; “objetivos gerais de língua portuguesa 

para o ensino fundamental”; “conteúdos de língua portuguesa no ensino 

fundamental” e “critérios de avaliação”. 

O documento optou por apresentar as orientações didáticas ao longo da 

apresentação dos conteúdos, justificando-se com base nas especificidades da 

área, bem como no argumento de tornar mais claras as relações entre a seleção 

dos conteúdos e o tratamento didático proposto (cf. BRASIL, SEF/MEC, 1997, p. 

l5). 

Tanto quanto a proposta examinada anteriormente, os PCN se inserem 

numa perspectiva dos usos sociais da língua: “... o aluno deve se tornar capaz 

de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, 

como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações” 

(BRASIL, SEF/MEC, 1997,  p. 23). 

Este documento também propõe superar o caráter descontextualizado e 

fragmentado da gramática normativa tradicional, uma vez que esta “... tornou-se 

emblemática de um conteúdo estritamente escolar, do tipo que só serve para ir 

bem na prova e passar de ano - uma prática pedagógica que vai da metalíngua 
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para a língua por meio de exemplificação, exercícios de reconhecimento e 

memorização de nomenclatura” (BRASIL, SEF/MEC, 1997, p. 39). 

As capacidades a serem desenvolvidas com o ensino de língua 

portuguesa também estão relacionadas às habilidades de “falar, escutar, ler e 

escrever”. Os conteúdos deveriam ser selecionados em função do 

desenvolvimento destas habilidades e organizados em dois eixos básicos: o uso 

da língua oral e escrita e a análise e reflexão sobre a língua. 

São organizados então os blocos de conteúdos: “língua oral: usos e 

formas”; “língua escrita: usos e formas”; e “análise e reflexão sobre a língua”. O 

eixo da língua escrita: usos e formas é organizado em prática de produção de 

textos, sendo que este último divide-se em aspectos discursivos – características 

da linguagem em uso – e, aspectos notacionais – características da 

representação gráfica da linguagem. Encontramos aqui uma preocupação 

explícita com os aspectos notacionais – aspectos bastante secundarizados na 

proposta da SECE – PE (l994). 

Nos PCN de 1ª a 4ª séries as práticas sugeridas para o trabalho com a 

língua supõem um tratamento cíclico – uso-reflexão-uso – e, os “mesmos 

conteúdos devem aparecer ao longo de toda a escolaridade, variando o grau de 

“aprofundamento” e “sistematização”. Porém, também é posto que o tratamento 

cíclico requer “seqüenciação” de conteúdos seguindo “critérios” que 

possibilitarão a continuidade das aprendizagens. Os critérios apresentados são 

os “conhecimentos prévios dos alunos”, o “nível de complexidade dos diferentes 

conteúdos” e o “nível de aprofundamento possível de cada conteúdo de acordo 

com as possibilidades de compreensão dos alunos”. Propõe-se que esses 

critérios devem estar bem articulados a fim de favorecer a aprendizagem. 

Observemos, entretanto, que apesar de o documento indicar os critérios, a 

seqüenciação dos conteúdos de ensino dentro dos ciclos é vista como 

“responsabilidade da escola” ( BRASIL, SEF/MEC, 1997, p. 15). 
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No tópico “os blocos de conteúdos e o tratamento didático” está posto 

que: “... os objetivos só poderão ser conquistados se os conteúdos tiverem um 

tratamento didático específico, ou seja, se houver uma estreita relação entre o 

que e o como ensinar” (p.47). Os conteúdos deveriam estar coerentes com os 

objetivos almejados. E o papel do professor ganharia destaque, pois a 

intervenção pedagógica teria valor decisivo no processo de aprendizagem. Seria 

preciso também avaliar continuamente a pertinência das intervenções para as 

aprendizagens que se pretendesse alcançar (ibid, p.48). 

Quanto ao bloco de conteúdo de “análise e reflexão sobre a língua”, 

observa-se que este documento propõe que: 

- a análise lingüística se organize a partir dos usos, ou seja, que parta dos usos, 

da análise para as nomenclaturas; 

- a revisão de texto exige do professor uma seleção do que pretende ser tratado, 

por ex. ou foca a atenção na coerência, coesão, ou na ortografia, pois não é 

possível tratar de todos os aspectos ao mesmo tempo; 

- para a ortografia e a pontuação (pp. 84-89) são destacados, respectivamente, 

princípios e conceitos e o sentido do trabalho de pontuar (diferente do trabalho 

com os “tipos de frases”, que a escola tradicionalmente desenvolve); 

Encontramos na página 91 uma observação que diz respeito à estrutura 

organizacional dos parâmetros e que, acreditamos ser relevante citar: “... ainda 

que os conteúdos relacionados à gramática estejam organizados num bloco 

separado, eles devem remeter-se diretamente às atividades de uso da 

linguagem. Mais do que isso, devem estar a seu serviço”. Ressaltamos o que 

nos parece ser uma grande dificuldade em relação às novas abordagens para o 

trabalho com a língua hoje: vincular a análise de aspectos gramaticais a 

situações de fato contextualizadas com a produção discursiva (conforme já 

refletiu Morais, 2002). 



 44
 
 

É importante destacar que o tópico de prática de produção de textos no 1º 

ciclo apresenta alguns conteúdos gramaticais e o bloco de conteúdo “análise e 

reflexão sobre a língua” praticamente não apresenta conteúdos e/ou 

nomenclatura gramatical, apenas “adequação ao gênero”, “coerência”, “coesão”, 

“paginação” e “ortografia” são citados (p.118). 

No 2o ciclo, propõe-se que o trabalho com a linguagem oral e escrita seja 

planejado de maneira a garantir a continuidade do que foi aprendido no ciclo 

anterior e a superação de dificuldades que eventualmente se tenham acumulado 

no período. Para tanto, seria necessário o professor investigar quais 

conhecimentos o aluno já construiu sobre a linguagem para poder organizar a 

sua intervenção de maneira adequada (p.123). 

Os PCN acrescentam que “... a expectativa no 2o ciclo é de que os alunos 

tenham um desempenho mais autônomo em relação àqueles conteúdos que já 

vinham sendo trabalhados sistematicamente no ciclo anterior” (pp. 123-124).  

Nos objetivos de língua portuguesa para o 2o ciclo prevalecem questões 

de “compreensão/atribuição de sentido”, “autonomia”, “respeito às variedades 

dialetais”, “adequação da linguagem às diferentes situações comunicativas”, 

“planejamento de discurso”, “argumentos”, “produção de textos coesos e 

coerentes”, “ortografia”, “pontuação” e “revisão do próprio texto”.(p.125). 

Espera-se também que o aluno já tenha aprendido a escrever 

alfabeticamente e que já realize atividades de leitura e de escrita com maior 

independência. Dessa forma, poderiam concentrar as atenções em questões 

sobre a correção das notações e do ponto de vista discursivo. 

O documento prescreve que as propostas de análise e reflexão sobre a 

língua deveriam buscar, a partir desse ciclo, uma maior explicitação de regras de 

ortografia e acentuação e sistematização de conteúdos de natureza gramatical 

(p.126). Assim, os conteúdos deveriam continuar sendo selecionados em função 
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das necessidades “textuais” dos alunos, ou seja, do que ficasse evidenciado no 

processo de produção e de compreensão de textos. 

Em relação aos blocos de conteúdos, destacamos no tópico de produção 

de textos (pp.131-132), um aprofundamento e inclusão de muitos conteúdos 

gramaticais, tanto nos “aspectos notacionais” - parágrafos, acentuação, 

tonicidade, dicionário para tirar dúvidas ortográficas, legibilidade do escrito-, 

quanto nos “aspectos discursivos” - tempos verbais, regência verbal e 

concordância verbal e nominal -, (pp.132-133). 

Ainda em relação à analise e reflexão sobre a língua (p.133), observamos 

uma ênfase na revisão do texto pelo próprio aluno (no 1º ciclo, esta  deveria ser 

feita com a ajuda do professor, cf. p.118), privilegiando-se aspectos como 

coesão, coerência, pontuação, paginação e ortografia; concordância verbal e 

nominal e relações entre acentuação e tonicidade (p.134).  

É interessante ainda destacar que, nos dois ciclos, constam mais 

referências a conteúdos gramaticais no item “prática de produção de textos” do 

que no item de “análise e reflexão sobre a língua”, aparecendo sempre 

referência à textualidade, à comunicação. 

Por fim, nos critérios de avaliação do segundo ciclo, as exigências são 

maiores que em relação ao anterior. Entre elas, aparece “escrever textos com 

pontuação e ortografia convencional”, “produzir textos utilizando recursos 

coesivos básicos”, “revisar os textos para aprimorá-los” e “escrever levando em 

conta o leitor” (p.135). 

Ao fazer uma síntese comparativa entre as duas propostas analisadas, 

ressaltamos os seguintes aspectos que nos parecem fundamentais: 

- É válido mencionar o papel fundamental atribuído ao professor, tanto na 

proposta pernambucana (implicações pedagógicas, pp. 22-28), quanto nos PCN. 

Neste último está posto que a intervenção do professor tem valor decisivo para o 

alcance dos objetivos (p.48). 
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- Os PCN apresentam pressupostos teóricos que sugerem respeito ao “percurso” 

dos alunos em direção às suas aprendizagens, entretanto, a prescrição de que 

os conteúdos precisam ser ensinados, mas não necessariamente exigidos 

(p.108), poderia dificultar o trabalho efetivo em sala, uma vez que o professor 

poderia se deparar com o dilema: como dar continuidade sistemática ao que não 

pôde ser exigido? 

- Como última questão, observamos que os conteúdos de gramática só 

aparecem nos tópicos de “prática de produção de textos” e “prática de reflexão 

sobre a língua”. Implicitamente poder-se-ia sugerir que as práticas de “leitura” 

não envolvessem também reflexões sobre a língua e aspectos normativos dos 

textos. 

Enfim, mais do que apontar miudezas, o que trazemos à reflexão é a 

própria dificuldade dos documentos oficiais em definir que competências se 

deseja que o aprendiz desenvolva no sentido de incorporar a gramática de 

prestígio (Morais, 1998). 

Podemos dizer que os dois documentos analisados incorporam uma 

concepção funcionalista de língua, embora com articulação nem sempre clara 

entre as partes que os compõem e sem apresentar um quadro integrado e claro 

de conteúdos e de modos de fazer, pois, conforme observa Marinho (1998), “... a 

construção de um quadro sinótico de conteúdos nesse modelo não é de fácil 

operacionalização, daí a sua ausência total ou uma apresentação meio caótica” 

(p. 54). Sentimos uma confusão, incompletude e complexidade, principalmente, 

para o professor, que geralmente não teve oportunidade de refletir- quer em sua 

formação inicial ou continuada- sobre a linguagem e o seu ensino na perspectiva 

defendida hoje nos currículos oficiais. 

 

2.6. O livro didático de Língua Portuguesa no contexto do livro didático no 

Brasil 
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Tratar de questões referentes a livros didáticos significa envolver-se em 

um tema polêmico. O livro didático (doravante LD) é provavelmente o material 

mais utilizado no cotidiano escolar e, por essa razão, ele tem sido objeto de 

muitos debates em variadas instâncias (PERNAMBUCO-SEC, 1997).  

Em torno da polêmica suscitada pelo LD, Oliveira et all (1984) destacava 

que a própria definição do que seja o LD constitui objeto de debates, pois 

existem argumentos de que “qualquer livro é ou pode tornar-se didático”, no 

entanto este autor assumia a definição de LD como “... um material impresso, 

estruturado, destinado ou adequado a ser utilizado num processo de 

aprendizagem ou formação” (p.11).  

Freitag (1989), ao fazer uma retrospectiva sobre o uso LD no Brasil, 

propunha que essa análise precisava estar associada à discussão que se 

travava sobre este tema no resto mundo, que, deveria também se inserir no 

contexto global do sistema educacional brasileiro e, ainda, precisaria passar por 

um exame mais amplo da produção cultural e literária. 

Freitag (ibid), apontava alguns problemas relativos ao histórico do LD no 

Brasil: 

- a ausência de estudos sistemáticos sobre o tema:  

- a criança carente de recursos como destinatária quase exclusiva do LD, 

durante longo período;  

- a importância dada pelo Governo Federal ao LD e o controle crescente pelos 

governos nas outras instâncias seriam decorrentes da percepção de que é 

necessário compensar - via políticas públicas- as desigualdades criadas por um 

sistema econômico e social injusto;  

- a ausência de uma memória das políticas públicas desenvolvidas em relação 

ao livro didático, “(...) repetindo-se iniciativas, renomando-se políticos e 
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refazendo-se decretos, sem consideração do que já havia sido criado, pensado e 

concretizado anteriormente” (p.19). 

Segundo esta autora, a história do LD no Brasil, portanto, não passaria de 

uma seqüência de decretos, leis e medidas governamentais que se sucedem a 

partir de 1930, de forma aparentemente desordenada e sem a correção ou a 

crítica de outros setores da sociedade (partidos, sindicatos, associações de pais, 

associações de alunos, especialistas, etc.). 

Dessa forma, podemos afirmar com base em Freitag (ibid), que o LD foi 

por muitos anos decretado, produzido, distribuído e criticado sem que os autores 

dos decretos, os autores dos livros, ou os pesquisadores dessem atenção 

especial aos usuários do livro: professor e aluno. Essa situação, no entanto, foi 

se modificando aos poucos. 

O LD passou a ter um papel central no trabalho do professor. Este 

desenvolveu, muitas vezes, uma relação de dependência para com este recurso 

pedagógico. Segundo et all (1984), com o passar do tempo, o LD passou a 

ocupar papel de destaque como veículo de reciclagem de conhecimento dos 

professores, tornando-se, assim, instrumento de trabalho indispensável e 

insubstituível no desenvolvimento das aulas e funcionando para o aluno como o 

prolongamento da ação do professor (p.27). 

Nesse sentido, Oliveira et all (ibid) afirma que a caracterização do LD 

comporta a natureza e o peso da relação professor / aluno; as modificações por 

que vem passando em seu conteúdo e formato e a função que desempenha no 

processo de ensino (p.27). 

Portanto, de uma questão tratada de forma técnica, burocrática e 

assistencialista, já que os documentos oficiais limitavam-se a discutir números, 

recursos e cronogramas, passou-se a ter uma preocupação com o papel do LD 

nas relações de ensino/aprendizagem. Esta nova discussão vem, ao menos, 

desde l993, se constituindo como parte das políticas públicas para a educação 
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nacional e faz parte do contexto de exigências sociais que impõem a revisão de 

paradigmas educacionais (Batista, 2001). 

Segundo Batista (ibid), essas exigências encontram-se representadas, em 

especial, na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e nas 

novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental emanadas do 

Conselho Nacional de Educação (CNE). Também os PCN, propostos pelo MEC, 

embora sem o caráter de obrigatoriedade que marca o atendimento à LDB e às 

Diretrizes do CNE, contemplariam essas novas demandas, constituindo-se em 

referências que, sendo de âmbito nacional, pressupõem adequações às 

realidades locais. 

Nesse movimento e quebrando uma longa prática de descompromisso 

com a qualidade dos livros didáticos, que comprava para uso das escolas 

públicas, a extinta FAE (Fundação de Assistência ao Estudante), constituiu em, 

1993, uma comissão para definir critérios de avaliação de LD. E a partir de l996, 

o MEC passou a subordinar a compra dos LD inscritos no Programa Nacional do 

Livro Didático- PNLD- a uma aprovação prévia efetuada por uma “avaliação 

oficial” sistemática. Desde então, os livros didáticos vêm despertando uma 

atenção renovada de educadores e pesquisadores, suscitando debates e 

polêmicas (Rangel, 2001). 

O PNLD, como hoje se caracteriza, reflete o resultado de sucessivas 

propostas e ações para definir as relações do Estado com o LD brasileiro. 

Essas relações sofreram um conjunto de alterações desde a criação do 

MEC. Um marco significativo, porém, na história recente dessa relação, foi 

estabelecido pelo Decreto - Lei no 91.542, de 1985, que estabeleceu e fixou 

parte das características atuais do PNLD, entre estas: escolha do livro pelo 

professor, sua distribuição gratuita às escolas e sua aquisição com recursos do 

Governo Federal. Ao assumir essas características, o desenvolvimento do 

programa pretendeu responder a dois problemas centrais: a questão da 
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“qualidade” dos livros que eram adquiridos com base nas escolhas docentes e a 

das “condições políticas e operacionais” do conjunto de processos envolvidos na 

escolha, aquisição e distribuição desses livros (Batista, ibid ). 

A avaliação pedagógica sistemática criada com o PNLD demarcou, de 

acordo com Batista (ibid), padrões de melhor qualidade para os livros didáticos 

brasileiros, uma vez que levou as editoras a se preocuparem com a qualidade 

didática da sua produção, para não terem seus livros “excluídos”. Ainda de 

acordo com Batista: “(...) o percentual de livros recomendados tem aumentado: 

as editoras que estão participando do processo de avaliação desde 1997 vêm 

ampliando progressivamente o número de livros recomendados e reduzindo o de 

excluídos” (p.19). 

Nesse sentido, foram estabelecidos princípios e critérios que, em 

sucessivas reformulações, têm orientado a avaliação dos livros didáticos. 

É importante citar que os critérios gerais de avaliação (correção 

conceitual, contribuição para a construção da cidadania e adequação 

metodológica) visam garantir que o LD disponível para as escolas públicas 

contribua efetivamente para a consecução dos objetivos nas diversas áreas de 

ensino tais como vêm definidos em documentos como os parâmetros e 

referenciais curriculares nacionais. Assim, é necessário que o LD esteja isento 

de erros conceituais graves; abstenha-se de preconceitos discriminatórios e, 

mais do que isso, seja capaz de combater a discriminação sempre que oportuno. 

No caso específico do livro didático de língua portuguesa (doravante 

LDP), Rangel (2001, p.12) observa que: 

(...) as diretrizes para o ensino de língua materna retratam uma 
espécie de síntese de respostas possíveis e legítimas aos 
questionamentos combinados das ciências da aprendizagem e 
da linguagem, ao que se convencionou chamar de ‘ensino 
tradicional.’ E os princípios e critérios com que a avaliação do 
LDP tem trabalhado são produtos dessa virada como podemos 
perceber no ‘Guia do livro didático. 
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Segundo Rangel (ibid), a partir desse patamar, os critérios de análise 

pontuariam em que medida cada LDP inscrito no programa conseguiria oferecer 

ao educador e ao aluno instrumentos didáticos adequados às novas abordagens. 

Tratar-se-ia, portanto de, conforme os especialistas avaliadores, saber se o livro: 

- ofereceria ao aluno textos diversificados e heterogêneos, do ponto de vista do 

gênero e do tipo de texto, de forma que cada coletânea de LDPs fosse o mais 

possível representativa do mundo da escrita; 

- ensinaria a produzir textos, por meio de propostas que contemplem tanto os 

aspectos envolvidos nas condições de produção, quanto às estruturas e 

procedimentos próprios da textualização; 

- mobilizaria corretamente a língua oral, quer para o desenvolvimento da 

capacidade de falar/ouvir, quer para a exploração das muitas interfaces entre 

oralidade e escrita; 

- desenvolveria os conhecimentos lingüísticos de forma articulada com as 

demais atividades. 

Em relação aos conhecimentos lingüísticos, é importante mencionar o que 

está posto no Guia de livros didáticos – PNLD 2000/20017, como objetivo geral 

para 1ª a 4ª série: “... levar o aluno a refletir sobre aspectos da língua e da 

linguagem tanto para o desenvolvimento da proficiência oral e escrita quanto 

para a capacidade de análise de fatos da língua e linguagem”. 

                                                 
7 Esta seção do guia PNLD 2000/2001 não tem páginas numeradas. 
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Ainda de acordo com o guia (PNLD 2000/2001), os conteúdos de 

“gramática”: teriam peso menor que os relativos à leitura, produção de textos e 

oralidade; estariam relacionados a situações de uso; respeitariam as variedades 

lingüísticas e, ainda, estimulariam a reflexão e propiciariam a construção de 

conceitos. 

Observamos, portanto, muito claramente, que o guia incorpora e expressa 

as bases teóricas hoje hegemônicas para o ensino de língua em nosso país. 

Assim, para atender a esses requisitos, o LDP precisaria enfrentar os 

novos objetos didáticos do ensino de língua, a saber, o discurso, a língua oral, a 

textualidade e as diferentes “gramáticas” de uma mesma língua. 

De acordo com Mendonça (2001), os novos LDPs  têm procurado 

ultrapassar, cada vez mais, o prescritivismo no estudo da gramática. Dessa 

forma, 

“(...) a sistematização de aspectos gramaticais por meio da 
reflexão metalingüística adquire um valor essencial: contribuir 
para a percepção do modo como os conhecimentos lingüísticos 
são selecionados e combinados no processo de textualização 
(seja na leitura, seja na produção). Isso significa situar os tópicos 
gramaticais na perspectiva não só formal ou normativa, mas 
semântico-pragmática do funcionamento textual” (Mendonça, 
ibid, p.115). 

Nesse contexto, este projeto de pesquisa tem por meta investigar a 

apropriação pelos professores das prescrições dos novos livros didáticos de 

língua portuguesa (LDPs), no que diz respeito à “AL”, ou seja, como professores 

de 3ª e 4ª séries estão equacionando a “transformação do ensino da gramática” 

ou a realização de atividades de “AL” com seus alunos a partir das novas 

abordagens que já estão presentes nos LDPs avaliados e aprovados pelo PNLD. 

Para tanto, tivemos como objetivos específicos: realizar um levantamento de 

LDPs utilizados por escolas da rede estadual (a fim de localizarmos as mestras 

que se constituíram sujeitos deste estudo); analisar duas coleções de LDPs, 

avaliados como “recomendados” pelo PNLD, nas quais os LDPs utilizados pelas 

mestras se inseriam; identificar e analisar os objetivos para o ensino de língua 
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portuguesa e de AL, assim como, as concepções daquelas mestras acerca de 

língua  gramática e “erros de português”; verificar o papel do LDP na prática 

pedagógica de AL  em turmas de 3ª e 4ª séries; e, identificar fatores que 

favoreciam/dificultavam a apropriação, pelos professores, das atuais prescrições 

para o ensino de AL veiculadas pelos LDPs recomendados pelo PNLD 

2000/2001. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A metodologia da nossa pesquisa se constituiu em quatro etapas: 

levantamento de LDs utilizados por escolas da rede estadual de ensino; análise 

de duas coleções de LDs com boa avaliação pelo PNLD e utilizados pelas 

docentes; e análises das concepções (entrevistas) e práticas das referidas 

mestras (observações de aula).  

Discutimos os nossos resultados, através da análise temática de 

conteúdo, de acordo com Bardin (1977). A observação etnográfica que 

realizamos, baseou-se em André (1997). De acordo com a autora (ibid), os 

estudos de tipo etnográfico contribuem para repensar e redimensionar o saber 

didático. Constituem-se num processo de produção de conhecimento que busca 

“interpretar” ao invés de “mensurar”, “descobrir”,  opondo-se, portanto à visão 

empiricista de ciência.  

Inicialmente, fizemos um levantamento de LDs utilizados por escolas de 

três (das quatro) D.E.Es da região metropolitana do Recife8. Esse levantamento 

possibilitou encontrarmos nossos sujeitos: uma professora de 3ª série (Rejane) 

que utilizava o LD Nova Expressão9 e uma professora de 4ª série (Márcia) que 

utilizava o LD Na Trilha do Texto10. 

                                                 
8 Os dados deste levantamento indicaram que dos 147 professores de 3a e 4a séries de 42 
escolas, apenas 2 mestras utilizavam LDs bem avaliados (Nova Expressão e Na trilha do texto). 
9NETO, A.G. & GARCIA, E.G. Nova Expressão: Atividades de pensar, falar, ler e escrever. São 
Paulo: FTD, 1998 (v. 1-4). 
10 MATOS, MAGNA DINIZ. Na Trilha do Texto. Belo Horizonte: Dimensão, 2000 (v. 1-4). 
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 Segundo Morais (2000), discutir a didática ligada a AL nessa etapa da 

escolarização (3ª e 4ª séries), é fundamental, porque é então que tende a 

instalar-se, no cotidiano da escola, a tradição da disciplina gramatical. Torna-se, 

igualmente importante, ainda, por trazermos à discussão o ensino desse eixo11 

didático, tendo em vista, as inovações presentes em LDPs atuais. 

  

3.1. A análise dos LDs 

A partir da localização dos nossos sujeitos, que posteriormente foram 

entrevistados e aceitaram ter as suas práticas observadas, entendemos que, 

seria fundamental, analisar os LDs por elas utilizados, situando-os nas coleções 

em foco. Nesse sentido, para “conhecermos” os LDs, realizamos uma análise 

temática de conteúdo (BARDIN, 1977). 

Os objetos de ensino-aprendizagem que enfocamos no estudo dos LDs, 

foram os seguintes: variação lingüística, pontuação, ortografia e o ensino de 

classes gramaticais e suas nomenclaturas. A nossa opção por esses objetos de 

conhecimento encontra-se justificada, tendo em vista que a variação lingüística, 

a pontuação e a ortografia se constituem em aspectos normativos da língua e 

são merecedores de práticas contínuas e sistemáticas de ensino, estando, 

ainda, imbricados aos aspectos que constituem a textualidade (coerência e 

coesão, por exemplo). Enfocamos, ainda, as classes de palavras, por serem 

“representantes” das taxonomias e nomenclaturas da GNT e, pelo fato de 

estarem sendo revistas no contexto atual (Biruel & Morais 2001).  

Ao analisar a didatização daqueles objetos de conhecimento nos LDs, 

definimos categorias gerais, como: aspectos que a coleção priorizava para cada 

temática; fundamentação presente nos MP; progressão dos conteúdos ao longo 

das séries; presença de metas para auxiliar o professor; categorias das classes 
                                                 
11 Eixo didático que carece de pesquisas (cf. Morais, 2002). 
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de palavras enfocadas nas coleções (uso de terminologias / forma como eram 

apresentadas aos alunos); tipos de exercícios que os alunos eram solicitados a 

resolver; articulação entre o eixo de AL e os demais (leitura e produção). 

Acreditamos que essas categorias poderiam nos oferecer uma visão geral das 

propostas dos LDs, que facilitariam os nossos procedimentos posteriores 

(entrevistas e observações), ajudando-nos, sobretudo, a discutir os resultados de 

forma articulada (LD, discurso, prática). 

Fizemos um levantamento dos exercícios propostos por cada coleção. Em 

seguida, realizamos uma pré-análise daqueles, procurando agrupá-los em seus aspectos 

comuns e mais relevantes. De forma simultânea, realizamos uma breve análise dos MP, 

observando, principalmente as recomendações para o eixo de AL, bem como objetivos 

das atividades/exercícios. 

 

3.2. As Entrevistas e as Observações em sala de aula: 

 

Para apreender as representações e práticas de professoras de 3ª e 4ª 

séries na didatização do eixo AL, optamos por realizar dois estudos de caso. 

Esta metodologia segundo André (1997, pp-52-53) permite uma visão profunda, 

e ao mesmo tempo, ampla e integrada do fenômeno em estudo; possibilita 

retratar situações vivas do dia-a-dia escolar e assume uma perspectiva 

heurística, da qual esperam-se insights e hipóteses iluminadoras para novas 

pesquisas. 

Assim, após a análise dos LDs, ainda fazendo uso da análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977), realizamos entrevistas semi-estruturadas com as duas 

professoras (3ª e 4ª séries). Perguntas consideradas fundamentais foram 

formuladas a priori (em anexo) e sofreram alterações como mudanças de ordem, 

acréscimos de perguntas. 
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As entrevistas às professores das séries mencionadas, envolveram 

aspectos diversos, como: suas representações sobre o ensino de língua 

portuguesa, especialmente o de gramática; vínculo que faziam entre o ensino de 

gramática e leitura/produção de textos; critérios para seleção dos materiais 

utilizados na leitura/produção de textos; critérios para escolha do LD, freqüência 

de uso do LD, entre outras. Estas, constituíram algumas das categorias básicas 

para a análise dos dados que obtivemos. 

Para complementar o estudo, realizamos observações (observação 

etnográfica, de acordo com ANDRÉ, 1997) de oito aulas de cada mestra: no 

período de 02/10/2002 a 19/11/2002, no caso da professora Rejane - e de 

09/10/2002 a 09/12/2002, no caso da professora Márcia. Elas nos informaram 

em que dias da semana trabalhavam Língua Portuguesa, especialmente o eixo 

AL. O nosso cronograma sofreu várias alterações devido ao período das 

eleições, em que as aulas foram interrompidas, por serem as escolas locais de 

votação. Outros fatores também contribuíram para o espaçamento das 

observações: comemorações do dia da criança e do professor12. 

 Especificamente, enfocamos nas observações: uso do LD para trabalhar 

AL; utilização de outros materiais nas aulas de AL, vínculo destes materiais com 

o LD, formas de participação dos alunos nas atividades, tipos de tarefas que 

eram solicitados a resolver, entre outros aspectos. Em nossa análise, 

procuramos articular evidências das entrevistas com evidências das práticas de 

sala de aula. A seguir, apresentamos os perfis das duas professoras e das 

turmas onde atuavam. 

 

                                                 
12 Pretendíamos fazer uso de gravador, para gravar as aulas. Fizemos a experiência, mas, não 
obtivemos sucesso. Foi impossível transcrever os dados, por conta do barulho causado pela 
“meia parede” da sala em que Rejane trabalhava. O espaço da 4ª série era um pouco melhor, 
porém, para não arriscar perder mais tempo, resolvemos registrar fazendo o possível para captar 
o que ocorria na sala. Copiamos todos os exercícios propostos aos alunos, o máximo possível 
das orientações das mestras e também reações dos alunos. Enfim, acreditamos que a falta do 
gravador não prejudicou o nosso trabalho. 
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3.2.1. Perfis das mestras, das Escolas e das Turmas que acompanhamos 

 

3.2.1.1. Sujeito 01: professora Rejane13 - 3ª série 

 

 A professora Rejane, da 3ª série, tinha 41 anos, era casada e havia 

concluído o curso de pedagogia pelo PROGRAPE14, no ano de 2001. Possuía 20 

anos de atuação na rede estadual, lecionando de Pré à 4ª série. Nesse período, 

atuou por 05 vezes nas 3ª séries e por 03 vezes nas 4ª séries. 

 Afirmou ter participado, na escola em que atuava, de capacitações 

promovidas pelo SAEPE15. Estas tiveram a duração de um mês (dois encontros 

semanais) e em sua avaliação, os estudos foram “muito bons”. A mestra citou 

como aspecto negativo o fato de os professores não terem recebido ajuda de 

custo e precisarem ficar na escola em horário integral (não houve suspensão de 

aulas nesse período). Os assuntos que foram tratados nas capacitações e a que 

a professora fez referência foram “como trabalhar textos”, “diversidade textual” 

(incluindo o trabalho com músicas) e, a “parte gramatical”. 

A escola na qual a mestra trabalhava fazia parte da D.E.E Recife Sul. Era 

uma escola pequena, que funcionava em uma casa alugada, há 10 anos. 

Oferecia apenas o ensino fundamental (1ª à 4ª série), nos turnos da manhã e 

tarde, atendendo a 164 alunos (duas turmas de 1ª série, duas turmas de 2ª série 

e uma turma de 3ª e outra de 4ª série). A turma da professora Rejane funcionava 

no horário de 07h30m às 11h30m e contava com 32 alunos, de faixa etária 

variando entre 08 e 14 anos. Os alunos estavam, sempre, muitos agitados e, na 

nossa opinião, dois fatores contribuíam para aquela agitação: a falta de espaço 

para recreio das crianças (a merenda era servida na sala aula) das crianças e 

também o fato de as salas serem divididas por “meia parede”, ocorrendo um 

                                                 
13 A fim de manter o sigilo, os nomes das professoras foram substituídos. 
14 Programa de Graduação em Pedagogia. 
15 Sistema de Avaliação da Educação Básica em Pernambuco. 
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barulho difuso, permanente e insuportável. Todos pareciam já acostumados 

àquele barulho e, pelo que vimos, habituaram-se a falar sempre em tom muito 

alto.  

 

3.2.1.2. Sujeito 02: professora Márcia – 4ª série 

 

A professora Márcia era solteira, tinha 40 anos e era graduada em 

Pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), tendo 

concluído o curso em 1993. Havia realizado também curso de Pós-graduação 

(especialização) na Universidade Federal de Pernambuco, nos anos de 1998 e 

199916. Como docente, possuía 12 anos de experiência e atuava também na 

rede pública municipal de Recife, lecionando na 3ª série. Até o ano de 2000 só 

tinha atuado, pela prefeitura, em educação infantil, pela rede estadual: com 2ª e 

3ª séries. 

A mestra afirmou que, na escola estadual em que trabalhava, passou 

quatro anos sem nenhuma capacitação e que estas voltaram a ser realizadas 

apenas naquele ano (2002). Afirmou que os estudos sempre se referiram ao 

trabalho com leitura e produção de textos não havendo nenhum estudo voltado 

para o eixo de análise lingüística. 

Afirmou, ainda, que fez Pedagogia por querer complementar a formação 

inicial (magistério). Acreditava que o curso possibilitaria um aprendizado de 

como organizar um planejamento que melhor atingisse os interesses dos alunos, 

mas, não encontrou isso no curso. 

A escola na qual a professora Márcia desenvolvia o seu trabalho fazia 

parte da D.E.E Metrosul, era uma escola grande que atendia a 717 alunos, 

distribuídos em 21 turmas. Tal qual a escola em que a professora Rejane 

                                                 
16 Curso de especialização em ensino de pré-escolar a quarta série (conveniado com a secretaria 
de educação do estado de Pernambuco). 
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trabalhava, oferecia apenas a etapa inicial do ensino fundamental: seis turmas 

de 1ª série e cinco turmas de cada uma das demais séries (2ª, 3ª e 4ª) . 

Funcionava em três turnos e a professora Márcia trabalhava no último turno, das 

15h00m às 18h40m. Aquela 4ª série contava com 36 alunos, de faixa etária de 

12 à 14 anos. O espaço físico era grande, mas, mesmo assim, também não 

oferecia recreio e os alunos ficavam bastante dispersos e agitados, 

especialmente após a merenda. Após as 17h00m, a mestra tinha muita 

dificuldade em realizar o seu trabalho; muitos alunos ficavam pedindo para ir 

embora. Alguns alunos se mostravam agressivos e, em algumas ocasiões, 

Márcia teve dificuldades de contornar/resolver discussões. Talvez, esses 

problemas, fizessem com que ela dissesse que preferia atender a alunos mais 

novos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DE RESULTADOS I: ensino de AL 

proposto pelos LDS usados pelas professoras 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo estaremos analisando as coleções Nova Expressão e na 

Trilha do Texto, que foram escolhidas em virtude de os LDs utilizados por nossos 

sujeitos estarem nelas inseridos, como também por estas terem recebido uma 

boa avaliação pelo PNLD 2000/2001. 

Conforme explicamos no inicio deste estudo (introdução), o nosso 

interesse se referia a LDs com boa avaliação por aquele programa federal, visto 

que, possivelmente, apresentariam  uma maior aproximação com o que os 

estudiosos da área de língua portuguesa defendem como perspectiva adequada 

para o ensino de língua. 

Com essa intenção, fizemos um levantamento de LDs utilizados por três 

(das quatro) D.E.Es da região metropolitana do Recife (o quadro com o 

levantamento, encontra-se em anexo). Com essa tarefa inicial constatamos, na 

rede, o uso predominante de LDs “aprovados com ressalvas”. De 42 escolas e 

147 professores encontramos, apenas duas mestras que faziam uso de LDs 

aprovados como “recomendados”. Aquelas duas mestras, portanto, tornaram-se 

nossos sujeitos: uma professora de 3ª série que utilizava o LD Nova Expressão e 

uma professora de 4ª série, que utilizava o LD Na Trilha do Texto.  

A partir da localização das docentes, que posteriormente, foram 

entrevistadas e aceitaram ter as suas práticas observadas (análises das 

concepções e práticas das duas professoras – capítulo 05), entendemos que 

seria fundamental analisar os LDs por elas utilizados, situando-os nas coleções 
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em foco. Nesse sentido, para “conhecermos” os LDs, realizamos uma análise 

temática de conteúdo (Bardin, 1977). 

Os objetos de ensino-aprendizagem que analisamos foram: variação 

lingüística, pontuação, ortografia e o ensino de classes gramaticais e suas 

nomenclaturas. A nossa opção por esses objetos de conhecimento encontra-se 

justificada, tendo em vista que a variação lingüística, a pontuação e a ortografia 

se constituem em aspectos normativos da língua e são merecedores de práticas 

contínuas e sistemáticas de ensino, estando, ainda, imbricados aos aspectos 

que constituem a textualidade (coerência e coesão, por exemplo). Enfocamos, 

ainda, as classes de palavras, por serem “representantes” das taxonomias e 

nomenclaturas da GNT e pelo fato de estarem sendo revistas no contexto atual 

(Biruel & Morais 2001).  

Definimos categorias gerais para a análise, como: aspectos que a coleção 

priorizava para cada temática; fundamentação presente nos MP; progressão dos 

conteúdos ao longo das séries; presença de metas para auxiliar o professor; 

categorias das classes de palavras enfocadas nas coleções (uso de 

terminologias / forma como eram apresentadas aos alunos); tipos de exercícios 

que os alunos eram solicitados a resolver; articulação entre o eixo de AL e os 

demais (leitura e produção). Acreditamos que essas categorias poderiam nos 

oferecer uma visão geral das propostas dos LDs, que facilitariam os nossos 

procedimentos posteriores (entrevistas e observações), ajudando-nos, 

sobretudo, a discutir os resultados de forma articulada (LD, discurso, prática). 

Fizemos um levantamento dos exercícios propostos por cada coleção. Em 

seguida, realizamos uma pré-análise dos exercícios, procurando agrupá-los em 

seus aspectos comuns e mais relevantes. Fizemos, de forma simultânea, uma 

análise dos Manuais dos Professores, observando, principalmente, as 

recomendações para o eixo de AL, bem como objetivos das 

atividades/exercícios.  



 65
 
 

Para ilustrar a nossa argumentação, extraímos, dos LDs, alguns 

exemplos, que consideramos mais significativos. A seguir, apresentamos os 

resultados encontrados.  

 

4.1. Coleção Nova Expressão 

 

4.1.1. A Coleção e o PNLD 2000/2001 

 

O Guia de livros didáticos referente ao PNLD 2000/2001 apresentava os 

dois primeiros volumes da coleção como “aprovados com ressalvas” e os dois 

últimos volumes como “aprovados”. Em relação aos dois primeiros volumes, um 

dos problemas apontados pelo guia era o tratamento dado à linguagem oral. No 

texto relativo ao volume 01 está posto que as orientações para avaliação dos 

textos produzidos são limitadas. Já quanto ao 2º volume, o documento dizia que 

o LD deixava a desejar na questão dos autores (na opinião dos avaliadores o LD 

deveria conter mais autores de textos clássicos da literatura). Também havia 

criticas para as propostas de produção escrita; estas, segundo o documento, 

eram exercícios meramente escolares (LD de 2ª série). 

Especificamente no eixo de AL, está posto no guia que a coleção: 

Não tem a preocupação de conceituar, definir ou nomear, mas, 
sim, de sensibilizar o aluno para os fenômenos da linguagem; 
procura chamar a atenção do estudante para este ou aquele fato 
apenas à medida que sua compreensão contribua para a leitura 
ou a produção de textos (p. 159, 198 e 214).  

 

Ainda de acordo com o guia (p. 250), o estudo gramatical é entendido 

menos como a internalização de regras a respeito do que é “correto” e do que é 

“errado” e mais como uma reflexão sobre o funcionamento e a organização da 

língua. Desta forma, fugiria dos esquemas de exercícios mecânicos, em que a 
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criança somente preenche lacunas ou completa frases (isto está posto 

especificamente na análise do volume 04). 

 

4.1.2. Estrutura da Coleção 

 

 A coleção estava organizada em torno de unidades, variando entre sete 

(Volumes 01 e 04) e oito unidades (Volumes 02 e 03). Cada uma delas tratava 

de uma temática17 e, possuía, em média, cinco textos para estudo, todos 

relativos aos temas. 

Cada unidade possuía três momentos de trabalho: “Começo de conversa”, 

“Novos conhecimentos” e “Continuando a conversa”. 

Começo de conversa: O aluno era colocado em contato com o tema 

apresentado (sondagem, levantamento de dados e problematização do tema). 

Novos conhecimentos: Explorava os conhecimentos sobre o tema, do ponto 

de vista do significado e da forma. Era a parte maior dentro de cada unidade 

temática. Nela estavam inseridos conjuntos de textos e de atividades de leitura e 

produção de textos, de análise da linguagem e de exploração gramatical. 

Dependendo da unidade, este momento se configurava em dois ou três 

módulos de textos e atividades e cada um desses módulos se organizava em 

quatro partes, tendo como base cada um dos textos que a compunham: “As 

idéias do texto”, “o jeito do texto”, “Escrever... escrever”, “Pensar... e fazer”. 

Continuando a conversa: Parte final de cada unidade. Os alunos deveriam 

mobilizar aquilo que aprenderam para, por exemplo, elaborar por escrito 

sugestões para a resolução de problemas da escola, trocar correspondência 

com colegas via correio. 

                                                 
17 Temáticas abordadas nas unidades do volume 03 (utilizado pela professora Rejane, sujeito n. 
01): identidade; família; amigos; animais; fadas, bruxas e super-heróis, língua, o mundo em que 
vivemos; mudanças. 
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Como a maioria dos conteúdos de AL aparecia na parte “O jeito do texto”, 

explicitamos a seguir, na íntegra, o que o MP trazia para esse eixo didático: 

Aqui se desenvolve um trabalho de percepção e análise de 
estrutura de cada tipo de texto utilizado. Uma seqüência de 
atividades coloca o aluno em situação de observar a organização 
interna de cada texto e assim poder verificar como o autor 
encontrou formas de expressar suas idéias. Assim, os textos são 
“desconstruídos” para mostrar como foram construídos. Esta 
parte do trabalho propicia a formação de um repertório dos 
múltiplos ‘jeitos’ de se expressar sobre um mesmo assunto. Nos 
volumes dirigidos ao segundo ciclo há um aprofundamento desse 
trabalho com atividades que exploram mais de perto a 
‘gramática’ dos textos, ou seja, atividades que levam o aluno a 
observar e a compreender as diferentes estruturas textuais 
básicas: narração, descrição, argumentação e poesia (p. 06). 

 

4.1.3. Análise dos Livros Didáticos 

 

4.1.3.1. O tratamento dado à variação lingüística 

 

Os autores da coleção aqui enfocada também diziam conceber a língua 

como forma de “interação”, “interlocução”, “variedade”.  Variedade que, de 

acordo os PCN (BRASIL. SEF/ MEC, 1997), é considerada um traço constitutivo 

das línguas humanas.  

Há algumas décadas, principalmente com os estudos da sociolingüística, 

passou-se a reconhecer essas variedades existentes em nosso país e com isso 

ficou bastante claro o preconceito decorrente do valor atribuído às variedades 

padrão18 e o preconceito associado às variedades não-padrão, consideradas 

inferiores ou erradas pela gramática. 

Muitos autores vêm se dedicando ao estudo da variação lingüística 

(Travaglia, 1997; Bagno, 1999, Marcuschi, 2001), no entanto, se na teoria a 

temática é complexa, na prática, essa complexidade tende a se acentuar. 

                                                 
18 Segundo Geraldi (1997), os critérios para estabelecer a “língua padrão” nada tiveram a ver 
com as características intrínsecas dessa modalidade de língua, e sim, fatores históricos, políticos 
e econômicos é que determinaram qual modalidade de fala seria elevada à categoria de língua 
“padrão”.  
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Os autores de LDs vêm fazendo uma tentativa de propor novos 

encaminhamentos sobre como tratar o ensino relativo à variação da nossa 

linguagem e já temos alguns resultados de pesquisa de alguns estudiosos 

(Biruel, 2002, por exemplo).  

Os PCN (BRASIL. SEF/ MEC, ibid) alertam que a escola precisa cuidar 

para não reproduzir em seu espaço a discriminação lingüística. No entanto, esta 

instituição sempre teve dificuldade de trabalhar a questão da variedade de falas 

existentes no Brasil.  

Ignácio (1986) afirma que o problema ficou mais evidente principalmente 

com a “democratização do ensino”, em que os bancos escolares se viram 

ocupados por uma clientela que falava “diferente”. Este autor (ibid) acrescenta 

que a escola abriu as portas a todas as classes sociais e ficou sem saber como 

trabalhar. A exclusão passou a ser intramuros (o aluno tinha acesso à escola, 

mas não se adaptava).  

A coleção Nova Expressão, ao trazer atividades voltadas à temática, 

solicitava que o aluno: explicasse expressões; observasse frases escritas em 

textos; reescrevesse frases, fazendo uso de uma linguagem formal; refletisse se 

determinadas frases combinavam com o texto; identificasse marcas da oralidade 

na escrita; percebesse diferentes modos de falar (mostrando como a escola 

corrigiria).  

Os autores não apresentaram investimento explícito em relação à 

concordância verbo-nominal, contudo, os LDs das 3ª e 4ª séries, traziam 

atividades para o aluno argumentar, elaborar resumos, entre outros. Na nossa 

interpretação, ao realizar atividades daquela natureza, o aluno teria que realizar 

“concordâncias” ao escrever o seu texto. Eis um exemplo19: 

                                                 
19 Adotamos o seguinte formato ao citar os exemplos: os livros didáticos (LD) e manuais do 
professor (MP) serão identificados, neste estudo, pelas siglas. Os numerais a elas associados 
indicarão a série, a página e a questão – no caso dos LD – onde aparecem determinados 
conteúdos ou tarefas (p. ex: NE3: 35 2 = Nova Expressão, 3ª série, página 35, questão 2) ou (p. 
ex: NTT4: 25 1 = Na Trilha do Texto, 4ª série, página 25, questão 2). 
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NE4: 140 2. Escreva um pequeno resumo do texto, seguindo as 

orientações abaixo: use os títulos dados a cada uma das partes no 

exercício anterior; transforme cada título em uma ou duas frases que 

possam explicar melhor os fatos acontecidos; depois, leia tudo o que 

você escreveu e veja se não falta nenhuma idéia importante e se o se 

resumo está na mesma seqüência que o texto original. Se precisar, 

faça um ou outro acerto na linguagem20, e eis aí o seu resumo pronto. 

OS LDs continham atividades de “brincar” com a língua (segundo os 

autores). Ilustraremos com o exemplo a seguir. 

NE4:152 1. É verdade... a nossa língua é riquíssima, permite-nos 

criar, inventar, pesquisar. Pode ser usada à vontade, não acaba e é 

de graça. Não paga impostos, juros, aluguel, mensalidade, matrícula, 

inscrição. Então aproveite e brinque com ela à vontade. Escreva: um 

trava-língua; os sons do ronco do pai; de um chinelo arrastando no 

chão; de água da chuva na sua janela; da mãe tomando sopa. 

Apresentamos agora exemplos em que o aluno: a) deveria escrever em 

linguagem mais formal, b) verificar se a linguagem formal combinava com o 

texto, c) comparar oralidade com escrita.  

NE2: 160 8. Observe como as frases foram escritas no texto: 

“__... Não tá vendo que o marreco não tá se divertindo?”. 

“__ Tou olhando”. 

“__ E não vê o que o olho tá pedindo?” 

As três frases apresentam uma linguagem informal e indicam o jeito 

como as personagens falaram naquele momento. Escreva as mesmas 

frases, usando uma linguagem mais formal. 

                                                 
20 Grifos nossos. 
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09. Releia as frases que você escreveu. Na sua opinião, essa 

linguagem mais formal combina com o texto? Por quê? 

NE3: 49 7e. Raquel escreve de um jeito fácil, gostoso, “como se 

estivesse falando”. Comprove essa afirmação retirando frases ou 

pequenos trechos do texto. 

O MP apresentava: “Tô sobrando, André”. / “Você não acha, não?”/ “Oi, 

André/ “O pessoal aqui em casa até que se vira...”/ “Levei uns cascudos que eu 

vou te contar” / ”...ela contou que eu continuava a maior inventadeira do mundo.”  

Outra questão nos pareceu bastante interessante e aparecia logo após a 

exploração de dois textos “Leitura dinâmica” (p.159) e, “Caio Ronaldo: um peso 

pesado” (p.16).  

NE3: 162 1. Em nossa fala, usamos recursos nem sempre utilizados 

quando escrevemos. Alguns desses recursos aparecem no texto 

“Leitura dinâmica”. Encontre: a) uma palavra exclamativa; b) palavras 

em que “comemos” uma letra no começo, no meio ou no final. Na letra 

b, o MP, traz como resposta: (pro)fessora, juntá(ar), começá (ar), pra 

(para),etc. 

Observamos que as questões tratadas com os dois textos referem-se às 

muitas formas de pronunciar, além de diferenças entre gêneros textuais.  

A seguinte orientação aparecia no MP: 

Procure apostar no conhecimento prévio ou intuitivo do aluno 
sobre a língua. Reflita com ele a partir de suas hipóteses, por 
meio de comparações de expressões, verificando novas 
possibilidades de arranjos lingüísticos, observando e concluindo 
sobre as leis gramaticais (...) somente após a análise dos fatos 
gramaticais presentes nos textos lidos e escritos é que podemos 
chegar à conceitual gramatical (p. 16-17). 

Outros exemplos: NE4: 35 1: Encontre no texto outros exemplos de 

palavras ou expressões da linguagem falada e anote-as. Os autores explicavam 
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que essas palavras não são erradas. Revelavam um outro jeito de usar a nossa 

língua. 

NE3: 35 2: Como você já sabe, há vários modos de falar a mesma coisa. 

Uma pessoa criada num sítio provavelmente falará de um jeito diferente de uma 

pessoa criada numa cidade do litoral. Neste texto, o narrador usou o recurso de 

colocar na boca da personagem Rodrigo, um menino criado num sítio, um jeito 

diferente de falar.Faça uma relação das frases ditas pelo Rodrigo e como elas 

seriam “corrigidas” na escola. 

Falas do Rodrigo: a) “Eu truce, mas o di onti eu nem consegui”, b) “Tive 

uns probrema e num tinha quem mi insinassi”, c) “Eu sô burru. Num vô memo 

aprendê”.  Correção da escola: a) “Eu trouxe, mas o de ontem eu não consegui”, 

b) “Eu tive uns problemas e não tinha quem me ensinasse”, c) “Eu sou burro e 

não vou mesmo aprender21”.  

 O LD da 4ª série apresentava a explicação (após o texto “Tô pedindo 

trabalho22)”, da linguagem “como se fala”, chamada “linguagem coloquial” e 

acrescentava que a autora do texto, a que já fizemos referência, fazia uso da 

linguagem falada pelo garoto da favela para dar força ao drama por ele vivido e 

demonstrava algumas expressões em um quadro, como por exemplo: “tô”, “tá”, 

“gastura”, “inda”, entre outros. 

Ao mesmo tempo, explicava e apresentava como características da linguagem 

coloquial: abreviação de palavras (“tá”- está; “tô- estou; “inda” – ainda); uso de 

gírias (“pelegas”, “manjando” “pança”); uso de expressões populares (“... gastura 

nas tripas”; “Rapa daqui”, “... sem sustança...”); uso de reticências (“Esteio de 

casa ... ora essa!...”). 

Os autores explicavam que: 

                                                 
21 No livro do aluno era apresentado um quadro em branco e o aluno teria que perceber as falas 
diferentes, selecionar e corrigir (grifos nossos). 
 
22 Páginas 125 a 127 do LD da 3ª série e anexo 04 deste trabalho. 
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Não se pode dizer que um tipo de linguagem é melhor ou 
pior que outro. A melhor linguagem é a que comunica 
melhor na situação do momento. Usam-se formas 
diferentes, em situações diferentes, para dizer a mesma 
coisa. (NE4: 130). 

Podemos, então, observar que os autores compartilham com a posição 

bastante defendida entre os estudiosos, atualmente: “a questão da adequação 

ao contexto de uso” e a da “não-valorização de um tipo de linguagem (padrão), 

em detrimento de outro (coloquial, popular)”. 

É importante também citar que os alunos tanto eram solicitados a 

substituir as palavras que apareciam no texto, na linguagem do menino da 

favela, como a reescrever trechos sem “usar a linguagem coloquial”.  

Apesar do que os autores escreveram no MP, parecia haver nos LDs um 

sentido único de reflexão: transformar o “errado” em “certo”, uma vez que o 

aluno era quase sempre solicitado a escrever de acordo com a norma-padrão. 

Essa situação não nos parecia favorecedora da apropriação, pelos alunos, da 

visão defendida. 

Nesse sentido, compartilhamos resultados semelhantes aos obtidos por 

Biruel (2002). Aquela autora, ao analisar outras duas coleções “bem avaliadas” 

pelo PNLD em foco (2000/2001), verificou que a maioria dos exercícios referente 

à temática se restringia a análises em que o aluno observava23 as formas 

variantes, as localizava, era solicitado a explicar por que ocorriam, mas 

praticamente, não existia produção24, por parte do aluno, de alternativas de 

expressão conforme diferentes variedades em contexto, que justificasse as 

transformações solicitadas. 

 

4.1.3.2. O ensino de pontuação 

                                                 
23 Grifos da autora. 
24 Grifos também da autora. 
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A coleção investia muito no aspecto da textualidade e enfatizava o 

trabalho com a pontuação de uma forma reflexiva em diferentes contextos. Pelas 

atividades que apresentava, parecia haver uma tentativa de superação do 

trabalho mecânico e artificial com os “tipos de frases”, prática arraigada nas 

escolas. 

Predominavam nos LDs atividades para o aluno complementar discursos, 

colocando as falas; transformar trechos de textos em discurso direto; reconhecer 

e utilizar  marcas do discurso direto; identificar funções dos sinais de pontuação; 

justificar o emprego de sinais de pontuação; colocar a pontuação em frases 

referentes aos textos. 

As questões referentes a discurso direto e indireto foram enfatizadas, ao 

nosso ver, exageradamente. Eis alguns exemplos:  

NE2: 160 7. Escreva a fala do seu Zé, usando travessão. 

“Seu Zé gritou: pato desgraçado, sai do meu caminho, senão leva 

remada na cabeça”. 

NE2: 210 5. No diálogo usamos parágrafo e travessão para indicar 

que as personagens estão falando. Localize no texto um trecho de 

diálogo, isto é, um trecho onde as personagens conversam entre si. 

Observe a pontuação. 

No volume seguinte (3ª série), também encontramos questões que 

exploravam as representações das falas nos discursos:  

NE3: 17 2c. As duas personagens do texto conversam entre si. Cada 

vez que uma fala, aparece o travessão (__). 

As falas abaixo são de quais personagens? 

“__ Mãe, por que você foi escolher o nome de Francisco pra mim? ... “ 



 74
 
 

“__ Sabe, Chico, quando a gente é pequeno, a gente não gosta do 

nome.” 

NE3:17 2.  Quando o narrador anuncia a fala de uma personagem, ele 

usa verbos como “falou, disse, argumentou, perguntou, respondeu ...” 

. No texto lido, quais deles aparecem? 

É importante destacar que esta foi a primeira situação em que a terminologia 

“verbo” foi utilizada e consideramos interessante, pois apareceu em uma 

situação de uso, ou seja, em uma perspectiva discursiva (havia uma 

necessidade provocada pelo  estudo do texto).  

A preocupação dos autores com o aprendizado das representações das 

falas nos discursos se fez bastante forte. Ilustraremos com duas questões:  

NE4: 90 2. “... você deve ter percebido que o narrador anuncia fala 

das personagens de duas formas: antes ou depois da fala”. Antes de 

o aluno ser solicitado a retirar do texto em estudo essas situações, 

são mostrados exemplos: a) O narrador anuncia a fala antes de ela 

acontecer: “ ... dona Cila resolveu:” (narrador anunciando a fala que 

vai aparecer) “- Ele fica no pátio.”; b) O narrador anuncia a fala depois 

de ela acontecer:” __ Por favor, Buscapé ...” (fala da personagem) “ ... 

__ pediu o menino.” (narrador anunciando a fala que já apareceu). 

Os LDs apresentaram algumas vezes atividades com frases, porém, 

observamos o interesse dos autores em contextualizar, incluindo um significado 

para o que propunham aos alunos. Vejamos três exemplos de pontuação em 

“frases”: 

NE4: 24 3. Helena poderia ter respondido de forma diferente ao ouvir 

as explicações dos pais sobre seu tamanho. Coloque-se no lugar dela 

e: 

a) faça um comentário irritado (use o ponto de exclamação !). 



 75
 
 

b) faça uma pergunta (use o ponto de interrogação ?). 

c) deixe uma dúvida no ar (use reticências ...). 

d) dê uma resposta negativa (use o ponto final .). 

NE4:73 5. Você já deve ter percebido que a pontuação também é 

importante para dar um sentido mais completo às falas das 

personagens. Estes são os pontos usados no final das frases: . Ponto 

final    ! Ponto de exclamação    ? Ponto de interrogação e,  ... 

Reticências. 

Responda a cada uma das questões abaixo: 

a) Por que aparecem pontos de exclamação nas três frases do 

diálogo abaixo? 

“__ Esse osso que tem aí é meu!” 

“__ É meu!” 

“__ Já disse que é meu!”. 

b) Por que a fala abaixo termina com o ponto de interrogação? 

“__ Quem é que chama você assim?” 

Atividades de produção de pontuação quase não apareceram na coleção 

em foco, predominando atividades de reproduzir pontuação e transformar 

passagens narrativas em diálogos (a coleção tornava-se um pouco cansativa, 

com a ênfase sobre as “falas do narrador”, “falas do personagem”). Eis um 

exemplo de exercício envolvendo reprodução de pontuação: 

NE2: 25 4. Coloque adequadamente os sinais de pontuação que 

estão faltando: ( .  ,  !  ?  ). 

a) “Bem o que eu quero mesmo é conter a minha semana danada 

cheia de aventuras suadas” 

b) “Na terça-feira puxa vida” 

c) “Sabem o que aconteceu comigo na quarta-feira” 

d) “Na quinta-feira é que o negócio piorou” 
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NE4:173 5. Um diálogo entre personagens é seqüência de frases 

interrogativas, afirmativas, as, exclamativas ou reticentes 

(interrompidas) sobre um assunto. 

Após esta explicação, o aluno fora solicitado a escrever (retirando do texto 

Avô e Neta (NE4:166 -169): o assunto do diálogo; a personagem que usava mais 

frases interrogativas; e, uma frase com reticências. 

Observamos que o último exemplo destacado trazia a nomenclatura “tipos 

de frases”. Percebemos, no entanto, que os autores tentaram conferir sentido à 

atividade, uma vez que houve a explicação sobre o que seria um diálogo e as 

frases que os alunos teriam que localizar se referiam ao texto que estava sendo 

estudado. 

Acerca dessa questão, Mendonça (2001), adverte que é necessário um 

cuidado especial no que diz respeito à tradicional classificação das frases em 

afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas, baseada apenas na forma, 

e não no uso. Aquela autora acredita que mais importante do que classificar 

frases de acordo com a pontuação empregada, seria refletir sobre as intenções 

dos usuários nas diversas situações de interação, de modo a ser capaz de 

empregar os sinais de pontuação, bem como associá-los às intenções, buscando 

sempre construir o sentido (p.124). 

 

4.1.3.3. O ensino da Ortografia 

 

Observamos que a coleção não investia no ensino-aprendizagem da 

ortografia. Inclusive O MP não fez nenhuma referência a esse tema. No corpo 

dos volumes 01 e 02, observamos um grande investimento no trabalho com 

rimas e não ficou claro que a predominância destas atividades, que tratavam de 

sons finais, tivesse relação com o aprendizado de sufixos, já que estes podem 

ter alguma relação com o aprendizado da norma ortográfica (cf. Morais, 1998).  
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Nesse sentido, o aluno era solicitado, principalmente, a: retirar rimas de 

textos; encontrar rimas para palavras dadas; escolher palavras dos textos e com 

elas elaborar rimas; completar frases, rimando. Eis alguns exemplos de 

atividades explorando rimas: 

NE1:124: 1. Veja os exemplos e continue retirando rimas do texto: 

Zimpão- chão; enxada-suada; etc. 

03. Encontre outras rimas para as duplas de palavras abaixo: 

a) pipoca, maçaroca; b) opa, sopa; c) repleto, alfabeto. E, ainda: 

04. Escolha algumas palavras do texto e com a ajuda de um colega 

faça uma lista de rimas para elas.  

Na 3ª série, localizamos apenas um exercício dessa natureza. 

Insistimos que houve uma ausência de um ensino sistemático da 

ortografia. Não foram propostos exercícios e não eram dadas explicações 

relativas às regularidades e irregularidades da nossa norma ortográfica. A 

quantidade e variedade de textos parecia “tomar” o espaço que deveria ser 

dedicado às questões consideradas micro-estruturais, como a ortografia. 

Ocorreu ainda, ausência de um ensino referente à segmentação e 

acentuação de palavras nos quatro LDs analisados. No entanto, no MP (p. 17) 

os autores afirmavam que o volume 04 trazia questões de segmentação de 

palavras e frases.   

Embora o uso do dicionário fosse bastante estimulado, devemos deixar 

claro, que a coleção não enfatizava esse recurso pedagógico para “também” tirar 

dúvidas ortográficas. O que prevalecia era a preocupação com a significação das 

palavras nos contextos dos textos. 

 

4.1.3.4. Tratamento dado às classes gramaticais 
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No tocante às classes gramaticais, vimos que existe uma enraizada 

tradição escolar de se ensinar nomenclaturas e taxonomias da gramática 

normativa prescritiva, como alternativa para supostamente favorecer ao aluno a 

aquisição da chamada “língua-padrão”.  Por trás dessa prática, existe a idéia de 

que a aprendizagem de conceitos e nomenclaturas levaria o aluno a 

“compreender” a gramática da língua (cf. Morais, 2002). 

A esse respeito, Biruel (2002) destaca que os alunos gastam muito tempo 

realizando exercícios de classificação de palavras quanto ao número de sílabas, 

identificando substantivos e adjetivos, entre outros, e que isso não repercute 

diretamente em suas competências de leitura e produção de textos. 

O MP da coleção analisada assumia uma abordagem contrária no trato 

com a língua na escola: “O que propomos é uma reflexão a partir do uso sobre a 

organização e sobre o sistema lingüístico (...) o objeto de estudo gramatical 

passa a ser a própria língua em funcionamento” (p.15). 

Ainda segundo o MP, seriam considerados os conteúdos que emergiam 

dos textos selecionados e das propostas de produção de textos (p.15). 

Propunha-se, ainda, que o docente deveria oferecer aos alunos a possibilidade 

de perguntar e questionar sobre a linguagem, usar a capacidade que as crianças 

tinham de descobrir, investigar e deixar que elas utilizassem os adjetivos, os 

substantivos, os verbos, na construção de uma história (p. 18).   

 Pudemos perceber uma certa correspondência entre o que estava posto 

no MP e as atividades que eram propostas nos LDs. As classes de palavras 

tratadas pela coleção apareciam, na maioria dos casos, em situações de 

reflexão, de articulação com os textos, de valorização da expressão do aluno. 

Nas raríssimas vezes em apareceu alguma nomenclatura, não se exigiu do 

aluno respostas de classificação ou memorização de definições.  
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Das dez classes gramaticais25 definidas pela GNT, foram mencionadas, 

nos LDs, os adjetivos (LDs das 1ª, 2ª e 4ª séries) , substantivos (LDs das 1ª e 3ª 

séries),  verbos (LDs das 2ª, 3ª, e 4ª séries). Já os pronomes, apareceram 

apenas no volume destinado à 4ª série. 

Percebemos que os autores pareciam não se preocupar com 

terminologias e definições das classes de palavras, mas sim, a compreensão, 

pelos alunos, dos recursos lingüísticos usados pelos autores dos textos. 

Dentre aquelas classes que apareceram na coleção, encontramos 

definições de adjetivos (volume 04, p. 100)26 e verbos (volume 04, p.28). Aquelas 

definições apareceram nos enunciados das questões. Os “Adjetivos” apareceram 

relacionados a “características” e os “verbos” a “ações”. Em alguns LDs, os 

adjetivos estavam associados a “qualidades”. Vimos, portanto, que havia uma 

substituição de nomes (voltaremos a essa questão nas conclusões deste 

capítulo). 

Na maioria das atividades relacionadas a adjetivos, a terminologia 

aparecia apenas nas orientações para o docente. O LD do aluno também 

relacionava aquele conteúdo a “jeito”, “aparência”.  

Eis um exemplo: 

NE2: 210 2. De acordo com a sua interpretação do texto, dê as 

características das personagens.     

Duas observações se fazem necessárias: os adjetivos apareciam também 

relacionados a “jeito” e “aparência” (como se os autores quisessem ampliar o 

significado de adjetivos) e o fato das características das personagens serem 

“dadas pelo aluno”, de acordo com o que entendeu (elas não apareciam 

explícitas no texto). 

                                                 
25 Verbo, substantivo, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, preposição, conjunção e 
interjeição. 
26 (...) adjetivos, palavras que dão qualidades, características, jeito, aparência etc. á personagem 
(...). 
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Em relação aos substantivos, observamos que estes apareciam sem 

nomenclatura, apesar de os autores fazerem uso dos termos “diminutivos” e 

“aumentativos”. As atividades apareciam diluídas e totalmente integradas aos 

textos. Vejamos alguns exemplos: 

NE1: 53 5. “Procure no texto palavras que dão idéia de lugares por 

onde a meia passou”.  

NE2:126:4. “Retire do poema algumas palavras que a autora usa no 

diminutivo”.  

Neste mesmo volume há uma atividade em que os sentidos dos usos de 

aumentativo e diminutivo eram explicados: 

NE2: 159 4. Observe: “A manhã toda naquele solzão e na rede só 

dois peixinhos”.  Veja o que acontece se modificarmos as palavras 

destacadas: A manhã toda naquele sol forte e na rede só dois peixes 

pequenos. Agora converse com seus colegas e professor e responda: 

Na sua opinião, as duas frases causam a mesma impressão? O que 

muda? Explique sua resposta. Sugestão de resposta presente no MP: 

“a frase da autora causa maior impressão, maior impacto”. Orientação 

para o docente: “Professor, explique que o uso de solzão e peixinho 

(aumentativo e diminutivo) aumenta o contraste entre um elemento e 

outro, deixando a impressão de que o sol é muito mais forte e os 

peixes muito menores que na segunda frase”.  

No LD da 3ª série (NE3: 23 1) localizamos também atividades 

relacionadas a substantivos. Após a observação das palavras “menina”, 

“menininha” e “meninona” (relacionadas ao texto de Ana Maria Machado “Uma 

menina do seu tamanho” pp. 20 e 21), havia a explicação de que uma mesma 

palavra pode variar para indicar tamanhos diferentes daquilo a que se refere 

(tamanhos: normal, pequeno, grande), bem como a explicitação de que 
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menininha é um diminutivo e meninona é um aumentativo. O aluno era, então, 

solicitado a escolher palavras no texto que estavam na forma diminutiva ou na 

aumentativa e registrar no livro e, também, a registrar um “punhadão27” de 

palavras conhecidas no aumentativo e no diminutivo. 

Especificamente, com o último exemplo que extraímos, cremos que 

podemos relacionar com observações de Dias (2001): alguns autores de LDs 

atuais, parece que, em algumas questões tentam levar o aluno a perceber que a 

relação entre a palavra e a exterioridade do texto não tem uma relação direta, 

isto é, duas ou mais palavras podem se diferenciar quanto à forma (no nosso 

exemplo: menina, menininha, meninona) sem que isso tenha repercussão direta 

no referente enquanto objeto de uma dimensão exterior ao texto. Segundo Dias 

(ibid) Esse tipo de perspectiva não é trabalhado na gramática tradicional. 

A didatização referente aos verbos também aparecia de forma 

contextualizada. Eis um exemplo:  

NE1: 65 3: Faça agora como o autor fez no texto: a) O peixinho ria 

muito. O peixinho ria e ria; b) O menino estudava muito. O menino 

estudava e estudava. A questão seguia até a letra “f”. Os autores 

colocavam uma orientação para o professor: “Oriente o aluno para 

trabalhar a repetição das ações no sentido de se aperceber de outra 

possibilidade de registro. Aproveite para demarcar as ações (verbos). 

Observe se os alunos irão incorporar tal mecanismo de linguagem nas 

próprias produções”. 

No LD da 3ª série, o conteúdo verbo (com a nomenclatura) aparecia 

vinculado à questão da representação das falas no discurso (verbos de elocução 

– não apareciam com esta denominação). Exemplo retirado daquele LD: 

                                                 
27 Pelo visto, os autores aproveitaram a questão dos aumentativos para usar a expressão 
“punhadão”. 
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NE3:17 3: Quando o narrador anuncia a fala de uma personagem, ele 

usa verbos como “falou, disse, argumentou, perguntou, respondeu ...”  

No texto lido, quais deles aparecem? 

Na nossa interpretação houve, com essa questão, uma tentativa de dar 

sentido ao conteúdo, na medida em que, além de existir vinculação com o texto, 

não havia o que ser “decorado” e sim, a partir da compreensão, o aluno poderia 

aprender a representar “falas” em textos escritos, sem necessariamente “gravar” 

os “verbos” que devem ser utilizados, até porque há inúmeras possibilidades 

para tal; não existe uma lista fechada, o contexto e estilo do autor serão 

definidores (cf. Leal e Guimarães, 2002). 

Na 4ª série, pela primeira vez em toda a coleção, apareciam os termos 

classe de palavras, tempos verbais: presente, passado e futuro e também havia 

referência aos pronomes. 

NE4: 28 5: Há uma classe de palavras – os verbos – que indica as 

ações e as pessoas que estão praticando essas ações. Por meio dos 

verbos é possível saber o momento em que a ação acontece 

(presente, passado e futuro) e a quem se refere a ação praticada (eu, 

tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas). Encontre no texto alguns verbos que 

indicam que é a personagem que está narrando a história. 

Neste momento os autores apresentavam para os alunos a terminologia 

“pronomes”: se você observar, poderá perceber que antes de todos esses 

verbos pode-se colocar o pronome “eu” (esse comentário aparece logo após a 

questão 05). 

Interessante é que, mesmo depois de as terminologias terem sido 

apresentadas aos alunos, no decorrer do LD aparecia uma atividade relativa a 

“verbos”, mas os autores não faziam uso da nomenclatura, optavam por fazer 

referência a “ações”.  
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Conforme mencionamos, os autores deram ênfase, um tanto exagerada, 

às questões das “pessoas que narram” (1ª pessoa – narrador personagem e 3ª 

pessoa – narrador – observador), já que o que  propunham para o estudo da 

pontuação se centrava, prioritariamente, nas formas de representação das falas 

nos discursos. Dessa forma, observamos que, ao introduzirem a terminologia 

pronomes, eles buscavam também uma vinculação do estudo dos mesmos com 

essas questões. Assim, destacamos os exemplos abaixo: 

NE4: 57 1: O texto “O gato dos sonhos” é narrativo, escrito em terceira 

pessoa. O narrador não é personagem da história. Ele se refere à 

personagem menino usando o pronome ele e à personagem mãe 

usando o pronome ela. Certifique-se disso e retire do texto alguns 

trechos em que o narrador se refere às personagens pelos pronomes 

ele e ela.” 

NE4: 57 2: E se o narrador fosse uma das personagens? Se fosse, 

por exemplo, o menino? Ou se fosse a mãe? Como ficariam escritos 

os trechos do narrador? Veja o exemplo: “O menino foi até a cozinha”. 

Mudando o narrador: (menino) Eu fui até a cozinha. (mãe) Meu filho 

foi até a cozinha. 

Em seguida, o aluno era solicitado a fazer as alterações em alguns 

trechos do texto em estudo, com modificação nas pessoas que estão narrando: 

a) O narrador é a mãe; b) narrador é o menino.  

No final daquele volume, pela primeira vez os autores usaram a 

nomenclatura “pronomes pessoais”: 

Os volumes da 2ª e da 3ª séries traziam muitas atividades relativas à fala 

do narrador e fala dos personagens, sem referência explícita às “pessoas dos 

verbos” (pronomes). Somente na 4ª série é que a vinculação aparecia de forma 
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explícita, talvez, pela tradição em sistematizar conteúdos gramaticais naquela 

série. 

Este último exemplo pareceu se referir a uma tentativa dos autores em 

apresentar a terminologia como último passo no aprendizado da categoria 

pronome (cf. já refletiu Dias, 2001). 

 

4.2. Coleção Na Trilha do Texto 

 

4.2.1. A Coleção e o PNLD 2000/2001 

 

O guia do PNLD 2000/2001 apresenta apenas o primeiro volume como 

“recomendado com ressalvas”. Os LDs da 2ª, 3ª e 4ª séries foram avaliados 

como “recomendados”. 

Algumas das críticas feitas pelos especialistas avaliadores, em relação ao 

LD da primeira série, diziam respeito aos exercícios, considerados como não 

favorecedores da reconstrução de sentidos pelo aluno, predominando questões 

de resposta linear e imediata. Outro problema apontado no documento (BRASIL, 

SEF/ MEC, 2000, pp. 138 -139), dizia respeito à desconsideração de variedades 

lingüísticas regionais, sociais, etárias, etc.   

Os conhecimentos lingüísticos foram considerados, em toda a coleção, 

como “contextualizados” e “adequados”. De acordo com o documento, aqueles 

conhecimentos, ora faziam referência ao texto principal de cada unidade, ora a 

textos complementares. O ensino de AL nos volumes três e quatro foi 

considerado como uma proposta que procurava estimular o aluno a observar e 

refletir e, em alguns momentos, a sistematizar e a construir generalizações e 

regras (p. 212 e p.245). O guia afirmava, ainda, que o volume destinado à 4ª 

série, apresentava os conteúdos de AL em uma complexidade gradual, deixando 

a desejar no que dizia respeito à articulação entre os mesmos (p. 245). 
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4.2.2. Estrutura da coleção 

 
A coleção se apresentava organizada em torno de unidades, com 

variações nas quantidades, de acordo com a série: o LD da 1ª série possuía 03 

unidades; os da 2ª e 3ª séries, 04 unidades e o livro da 4ª série, 05 unidades28. 

Aquelas unidades envolviam temáticas variadas e eram compostas pelas 

seguintes seções:  

Texto básico – subdividida em leitura oral ou expressão verbal (comentários) ou 

expressão dramática (representação) do texto;  

Estudo do vocabulário e compreensão do texto; 

Linguagem poética (sempre com o estudo de algum poema); 

Estudo da língua; 

Atividades de enriquecimento (com o estudo de um ou mais textos 

complementares); 

Produção de textos. 

Os conteúdos de AL foram abordados na seção Estudo da Língua. De 

acordo com o MP, neste bloco, os aspectos lingüísticos presentes no texto eram 

explorados levando-se em conta tanto os aspectos notacionais – que se referem 

à escrita como representação, através de signos convencionais que permitem 

grafar a língua (ortografia, pontuação, etc) – quanto os aspectos discursivos – 

que se referem às características da linguagem em uso (p.12). 

 

4.2.3. Análise dos livros didáticos 

 

4.2.3.1. O tratamento dado à variação lingüística  

                                                 
28 Temáticas abordadas nas unidades do volume 04 (utilizado pela professora Márcia, sujeito 
n.02) Língua e Linguagem; Vida de Crianças; Casos e Coisas que falam; Mundo, Mundo, Vasto 
Mundo...; e, Histórias e mais Histórias. 
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A autora de Na Trilha do Texto também concebia a linguagem como uma 

forma de interação humana e defendia que a linguagem deveria ser encarada 

como uma atividade dinâmica, suscetível a mudanças, fruto de práticas sociais e 

históricas (MP p. 06). 

Ao analisarmos o tratamento conferido à temática da variação 

lingüística, constatamos a convivência de atividades relativas à concordância 

verbo-nominal, com atividades que remetiam aos diferentes modos de falar 

(linguagem culta e linguagem coloquial, segundo a autora). 

Nesse sentido, o aluno era solicitado a reescrever frases, parágrafos, 

textos, realizando flexões de gênero, número e tempos verbais. O aluno também 

era solicitado a completar lacunas de texto, realizando a devida concordância. 

Aquele tipo de atividade, de acordo com Dionísio (2001) parecia ser o mais 

solicitado quando o assunto era variedade lingüística e de acordo com Morais 

(1998) tais atividades parecem ser de fácil resolução e envolver pouca reflexão, 

uma vez que não estão incluídas em uma situação que suscite a necessidade de 

reescritura.  Eis alguns exemplos: 

NTT2: 71 2. Reescreva o primeiro parágrafo do texto substituindo a 

expressão Após 40 dias de gestação por Ontem e a fêmea por as 

fêmeas.  

NTT3: 67 1. Reescreva os três primeiros parágrafos do texto, 

substituindo o nome próprio feminino por masculino. Faça as 

modificações necessárias para haver concordância. 

NTT4: 47 9. Reescreva o texto substituindo o substantivo rã pelo 

plural rãs. Faça as mudanças necessárias nas palavras que devem 

concordar com o substantivo no plural. Compare sua produção com a 

de outros colegas. 



 87
 
 

“Reescrever” criava uma falsa necessidade de fazer com que aquela 

variedade lingüística desse lugar à “norma - padrão” (cf. Biruel, 2002, p. 95). 

Além daqueles tipos de questões que acabamos de citar, os LDs das 2ª, 

3ª e 4ª séries incluíam ainda alguma discussão acerca das variedades 

lingüísticas, através de questões que solicitavam do aluno: identificar diferenças 

nos modos de falar entre as pessoas do campo e da cidade; listar expressões 

típicas de pessoas de diferentes idades e grupos sociais; identificar expressões 

coloquiais em textos; atribuir, coletivamente29, significados para  algumas 

expressões em textos; comparar linguagem culta com linguagem coloquial. 

O LD da 4ª série trazia as definições de linguagem culta e linguagem 

coloquial. De acordo com o livro, a linguagem culta se referia à língua oficial do 

país, seria a linguagem ensinada na escola. Já a linguagem coloquial estava 

definida como aquela próxima da linguagem que falamos no dia-a-dia (p. 67).    

Exemplos de atividades que tratavam da questão: 

NTT4: 67 2. Comente: Que tipo de linguagem é usada no texto “O dia 

em que meu primo quebrou a cabeça de meu pai”? 

NTT4: 68 3. Leia o texto abaixo30 e comente: que expressões 

coloquiais são usadas nele?  

Ainda naquele volume, destacamos mais uma atividade: 

NTT4: 112 1. Estabeleça, com a turma, o significado das expressões 

destacadas: 

O velho Arquimedes sorriu, um sorriso banguela. 

_ Tô sentindo falta da traquinagem de ocês... 

                                                 
29 A elaboração de respostas com o conjunto da classe era uma constante na coleção. Da 
mesma forma que a socialização e discussão de respostas individuais. 
30 O saber Dizer: -Bom dia dona-Noêmia!/-Oh, seu Enéas, o senhor chegou na hora boa. Vem 
tomar café conosco!/-Café, inté que aceito. Mas o nosco não, que tô satisfeito!  Conversa pra boi 
dormir. Max de Figueiredo. Belo Horizonte, Lê, 1986, p. 27. 
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Constatamos, portanto, que as atividades que envolviam à temática 

da variação lingüística enfocadas pela coleção, ou se centravam em o 

aluno “reescrever trechos dos textos”, realizando as concordâncias 

devidas, ou, quando havia questões que pareciam promover uma 

discussão sobre as diferentes formas de falar, ocorriam sempre em um 

único sentido: “transformar o errado em certo” (de acordo também com 

Biruel, 2002). 

 

4.2.3.2. O ensino da pontuação 

 

 No que diz respeito à pontuação, o MP afirmava que o aluno aprenderia 

os usos característicos da pontuação em diferentes gêneros textuais, 

compreendendo suas razões (p.13). Também naquele documento estava posto 

que o aluno observaria que entonações diferentes mostravam emoções, 

intenções e contextos diferentes, resultando em significações diversas. E, ainda, 

que o aluno observaria que as pausas e inflexões de voz31 na fala têm 

representações gráficas expressas pela pontuação32 (cf. p.13). 

 Nesta coleção também observamos propostas para o ensino da 

pontuação vinculado ao texto, que pareciam buscar a construção de sentido. 

A didatização relativa a esse tópico do eixo de AL envolvia a observação, 

a reflexão e a construção de sentido. Encontramos um grande investimento 

nessa temática. Na maioria das atividades os aluno era solicitado a: analisar 

funções de sinais de pontuação em textos e frases; reescrever parágrafos de 

textos substituindo pontuação (travessão por dois pontos); justificar o emprego 

                                                 
31 Grifos da autora. 
32 Estamos diante de um aspecto polêmico entre os estudiosos da pontuação. Rocha (1997) e 
Ferreiro (1996) defendem que, embora a pontuação tenha surgido com a função precípua de 
“indicar pausas para respirar” durante a leitura em voz alta, não podemos concebê-la, nos dias 
de hoje, como sinalizadora de “pausas para respirar”. A pontuação é um elemento do texto 
escrito, fundamental para a compreensão e produção de textos.  
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de alguns sinais; pontuar textos; ampliar frases (incluíam o uso da vírgula); 

refletir sobre o uso de maiúsculas; escrever diálogos; pontuar diálogos. 

Destacamos algumas atividades do LD da 4ª série que não pareciam 

corresponder a uma perspectiva textual e de construção de sentidos: 

NTT4: 39 1: Ouça a leitura do poema33, observando as diferenças de 

entonação em algumas partes.     

NTT4: 39 2: Discuta com a turma: Qual teria sido a intenção do autor 

ao repetir os mesmos versos, mudando somente a pontuação ou a 

posição de algumas palavras? Como você interpretaria cada estrofe? 

NTT4:39 4. Com a mesma informação componha frases declarativas 

(afirmativas ou negativas), interrogativas e exclamativas. Vale mudar 

a posição de algumas palavras. 

Em todos os LDs da coleção, essa foi a única referência encontrada sobre 

“tipos de frases”. Ao nosso ver, além de fugir da perspectiva que vinha sendo 

trabalhada, a proposta de o aluno “compor frases com a mesma informação” nos 

pareceu desprovida de significação e poderia complicar mais que facilitar o seu 

aprendizado. 

Os LDs enfocados investiram um pouco mais que a coleção Nova 

Expressão em atividades nas quais o aluno pudesse produzir pontuação. Em 

todas as séries encontramos algumas poucas atividades dessa natureza. 

Ilustraremos com dois exemplos.  

NTT1:110 4. Copiei o texto abaixo do livro “Retalhinho Branco34”. 

Mas... não coloquei alguns sinais de pontuação. Veja: 

Aconteceu, certa noite, em uma fábrica 

                                                 
33  Uma andorinha só não faz verão. / Uma andorinha só, não faz verão. / Uma: andorinha só não 
faz verão. / Uma andorinha só? Não! Faz verão. / Uma andorinha só não faz.Verão! / Verão! Uma 
andorinha. Só não faz Sol. José de Nicola Entre ecos e outros trecos.. São Paulo, Moderna, 
1991, pp.32-33 (poema: “verão) 
34  Retalhinho Branco. Maria Helena Portilho. 10. edição Rio de Janeiro:Conquista, s/d, pp. 6-9. 
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Era uma fábrica triste Estava fechada As  

máquinas paradas 

Os retalhinhos se reuniram Eram todos 

Brancos 

Não quero mais ser branco 

Nem eu 

Eu também não 

Estou cansado de ser branco 

Vamos embora daqui 

Boa idéia 

É mesmo 

Vamos correr mundo 

Vamos 

Então, pé pra frente minha gente 

E lá se foram 

NTT4: 68 5: Componha frases em que a vírgula separe uma interpelação. 

Antes dessa questão, foram mostrados exemplos aos alunos (retirados 

do texto em estudo). 

A coleção Na Trilha do Texto também investia nas notações das falas no 

discurso. Os alunos, em diversos momentos, foram solicitados a elaborar 

diálogos, transformar discurso indireto em discurso direto, localizar em texto 

parágrafos contendo diálogo. Eis dois exemplos: 

NTT2: 56 6. Escreva um pequeno diálogo, usando travessão e dois 

pontos. 

NTT3:261. Localize, no texto, os parágrafos que compõem um 

diálogo. Descubra e comente: Que sinal de pontuação indica que o 

narrador vai introduzir uma personagem / Que outro sinal de 

pontuação indica a fala de personagens? 



 91
 
 

Apesar da tentativa de uma didatização referente à pontuação que 

buscasse a construção de sentidos, a coleção NTT, como vimos, ainda 

apresentava o tradicional ensino de “tipos de frases” e, em algumas ocasiões, 

apareciam atividades em torno de frases deslocadas do sentido que as 

constituíam no discurso original (cf. também Biruel, 2002). Um outro aspecto, diz 

respeito ao pequeno investimento em “produção de pontuação pelo aluno”. 

Considerando a construção de sentidos para o desenvolvimento da competência 

comunicativa, pudemos constatar que o investimento feito pela coleção ainda 

seria insuficiente. 

 

4.2.3.3. O ensino da ortografia 

 

Ainda naquele volume (4ª série) a autora definiu ortografia como a 

maneira correta de escrever as palavras e também, como parte da gramática 

que ensina a escrever as palavras (p. 26).  

Na página seguinte, após observação de diversos cartazes que continham 

palavras escritas de forma não-convencional segundo nossa norma ortográfica, 

os alunos deveriam responder às questões: 

NTT4: 27 3. As palavras são escritas como são faladas? Dê exemplos 

que comprovam sua hipótese. Dê credibilidade à sua hipótese, 

apresentando exemplos de pessoas autorizadas: escritores, 

gramáticos, enfim profissionais do texto. 

Em relação àquela atividade, o MP trazia: Professor: Esta atividade tem, 

como objetivo, fazer com que o aluno perceba que há diferença entre a fala e a 

escrita e que há uma forma convencional de representar as palavras por meio da 

escrita, que é a ortografia. É importante que ele procure dominar a forma 

ortográfica da escrita, considerando que, assim, qualquer leitor poderá 

compreender sua escrita (p. 27). 
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O ensino de aspectos ortográficos se fez presente em toda a coleção. No 

entanto, observamos uma lacuna acerca dos critérios de organização e 

gradação das atividades que eram propostas aos alunos. Da mesma forma, 

também, não observamos o estabelecimento de metas que pudessem orientar o 

trabalho do professor. 

As dificuldades ortográficas foram tratadas como se fossem da mesma 

natureza, ou seja, não havia uma reflexão sobre o que é “regular” e o que 

“irregular” em nossa norma ortográfica (cf. Morais, 1998). 

Apesar de o MP ressaltar a importância de um trabalho com textos que 

leve em conta tanto os “aspectos discursivos” (linguagem em uso), quanto os 

“aspectos notacionais” (ortografia, pontuação), parecia claro que este objeto de 

conhecimento era secundarizado, pois naquele documento estava posto que: 

(...) os aprendizes devem ser orientados a considerarem 

principalmente o conteúdo e a estruturação do texto. Dúvidas 

quanto à ortografia, pontuação (...) devem ser deixadas para um 

segundo momento, onde então consultarão o dicionário, os 

colegas e o professor (MP, p.14). 

  Predominavam, na coleção, atividades em que o aluno era solicitado a: 

observar os sons das letras em diferentes posições na palavra; marcar palavras 

onde as letras tivessem o mesmo som; pesquisar palavras em jornais e revistas; 

redigir coletivamente um texto, explicando as conclusões que haviam feito; 

compor listas de palavras; ler palavras e, após observar quadros, decidir onde 

escrevê-las; completar palavras. Não vimos, no entanto, uma sistematização, ou 

uma explicitação de regras e irregularidades, que ajudassem o aluno a fazer 

generalizações e/ou transferências. Consideramos as atividades iniciais como 

instigantes para uma reflexão, mas não vimos uma explicitação de descobertas 

que levasse o aprendiz a se apropriar, com compreensão, de regularidades na 

notação escrita. 
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O volume da 4ª série apresentava, em seu índice (no item referente aos 

objetivos) muitas dificuldades ortográficas35; no entanto, no corpo do livro só 

encontramos referências ao emprego do “h”36; terminação “am”/”ão37; “s”, “ss”, 

“c” (diante de “e”, “i”, “e”); “ç”, (diante de “a”, “o”, “u”); sufixos: “isar” e “izar”; “esa”, 

“eza” e “ês” e “ez”. 

As únicas regras apresentadas no MP diziam respeito à acentuação. Nos 

LDs destinados aos alunos, observamos o predomínio “de atividades de 

pesquisa de palavras”, “confecção de cartazes” e proposta de inferência das 

regras de acentuação pelo grande grupo. No MP, observamos a preocupação da 

autora com a regra de acentuação das paroxítonas38, pois, a explicação para os 

mestres continha o recado: “O processo de construção desta regra é lento. 

Somente depois da observação de vários paroxítonos acentuados e não 

acentuados será possível a elaboração da regra pelas crianças” (MP4: 138 6). 

A inferência e a elaboração das regras de acentuação gráfica pelos 

alunos só ocorria a partir da 3ª série (regra das proparoxítonas, 3ª série e, regras 

das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, na 4ª série). Um aspecto curioso é 

que, ao fazer referência à regra das proparoxítonas, a autora pedia a elaboração 

de “uma” regra (3ª série, p. 118 e 4ª série, p. 86). Na nossa interpretação, o 

aluno poderia ser solicitado a dizer “a” regra, uma vez que só há uma regra para 

a acentuação daquelas palavras (“todas as proparoxítonas são acentuadas”). A 

forma como apareceu no LD poderia, ao nosso ver, confundir os alunos. 

                                                 
35 De acordo com o índice do volume 04 o LD enfocaria, além do que citamos: emprego de v/f; 
t/d; c/g; p/b; p/q; emprego de r e rr; letra “g” antes de “a”, “o”, “u” e “qu”; “j” e “g” diante de “e” e “i”. 
36 Não havia discussão acerca nas irregularidades e regularidades da norma ortográfica. No caso 
do emprego do “h” (irregularidade) a questão era uma adivinha / “o herói tem na frente/a Bahia 
tem no meio/e, baiano não tem? Dica: é o nome de uma letra que não representa som /  
37 Também em forma de adivinhas / Com “p” é feito de trigo/Com “m” é parte da gente/Com “s” é 
muito saudável/ Com “c” é muito valente. Dicas: as respostas são 04 palavras de 03 letras; são 
monossílabos tônicos e têm a mesma terminação / (respostas: pão; mão; são; cão). 
38 Professor: Na elaboração de regras dos paroxítonos deve ser concluído: São acentuadas as 
palavras terminadas em i, is, um, uns, l, r, x, ã(s), ao(s), os e ditongo oral seguido ou não de s 
(MP4: 138 6). 
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Consideramos, ainda, que os exercícios presentes nessa coleção não 

favoreciam uma discussão sobre a acentuação das palavras – o que 

representava cada sinal, a distinção entre eles, etc. 

Também não observamos investimento no diz respeito à segmentação de 

palavras. Localizamos apenas uma atividade referente a esse aspecto no LD 

destinado à 1ª série.  

Em relação ao dicionário, observamos uma proposta de didatização 

interessante (e que aparecia em todas as séries). O aluno era confrontado com 

diversas situações, nas quais era estimulado a: entender os critérios de 

organização das palavras naquele suporte; confeccionar dicionários; brincar com 

dicionários de palavras inventadas; compreender o tipo de informação que 

encontrariam; conhecer como as palavras-guia39 poderiam ajudar a localizar 

outras palavras; compreender a necessidade de subtrair as flexões das palavras 

a fim de localizá-las. No entanto, apenas no LD da 4ª série é que havia 

atividades que estimulavam o aluno a tentar entender determinada palavra de 

um texto pelo seu contexto e, caso, não conseguisse, poderia consultar a fonte 

autorizada: o dicionário. Na Trilha do Texto parecia ter como objetivo principal 

ensinar ao aluno “como” utilizar o dicionário. Na página 13 do MP, estava posto 

que: 

É importante considerarmos que o manejo do dicionário deve ser 

orientado, pois sua consulta pressupõe conhecimentos sobre as 

convenções da escrita e sobre a organização das palavras neste 

suporte. Optamos por incluir, também nesse segmento, 

atividades que exploram o uso e estrutura organizacional do 

dicionário (p. 13). 

                                                 
39 Palavra-guia: palavra que orienta a localização da palavra pesquisada e se localiza na parte 
superior de cada página de um dicionário. Por exemplo: a palavra “geografia” seria a palavra-
guia que orientaria à procura da palavra “geologia”. 
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Diante do exposto, pudemos considerar que não houve investimento em 

um ensino que buscasse levar o aprendiz a obter autonomia ao notar as 

palavras, seja através da compreensão de regras (regularidades) ou pelo 

manuseio de fontes externas como o dicionário (para o caso das 

irregularidades). Estas constatações coincidem com aquelas feitas por Biruel 

(2002), ao analisar duas coleções do mesmo PNLD 2000/2001 

 

4.2.3.4. O tratamento dado às classes gramaticais 

 

Uma preocupação em romper com a tradição do ensino de classes de 

palavras e suas nomenclaturas gramaticais, também foi encontrada nos LDs 

agora analisados. Não localizamos atividades voltadas para definições e 

reproduções. 

As classes gramaticais definidas pela GNT e enfocadas pelos LDs foram: 

substantivo, adjetivo,verbo, pronome, artigo e interjeição. Esta última apareceu 

apenas no LD da 4ª série, de uma forma contextualizada (trecho de um texto em 

estudo). No entanto, cremos que a sistematização dos recursos lingüísticos ficou 

completamente entregue ao aluno. Eis o exemplo: 

NTT4: 112 2. Compare: Vou comer doce de leite mole, ora! 

/ Está na hora de comer doce de leite. Pesquisem, 

investiguem e montem um texto40 explicando a diferença 

entre ora e hora. 

O MP trazia: “Ora! Interjeição que significa impaciência, irritação. Hora: 

vigésima-quarta parte do dia; tempo correspondente a 60 minutos (p. 112)”. 

Consideramos aquela, uma questão “híbrida”, na medida em que, era 

“contextualizada” e “isolada”. Contextualizada, por se referir à discussão do texto 

“O bisavô e a dentadura”; e, “isolada”, por aparecer apenas no final do último 

                                                 
40 Grifos nossos. 



 96
 
 
volume da coleção, não havendo nenhuma retomada e discussão. Dessa forma, 

nos perguntamos se seria possível o aluno conseguir fazer tudo que o LD pedia 

e, também, apresentar uma resposta com um nível de elaboração compatível 

com a que o MP trazia, levando em consideração a ausência, em toda a coleção, 

de uma discussão naquele sentido.  

 A 1ª série trazia apenas “nomes próprios” (com referência aos 

substantivos próprios) e graus dos substantivos também apareceram (sem 

nomenclatura e contextualizados). Já o volume dois, além daquela classe, trazia 

questões relativas a flexões verbais (tempo), também sem nomenclaturas. 

Exemplificamos a seguir: 

NTT2: 78 3. Indique as palavras que você completaria com as letras 

“e” ou “i”: 

Última sílaba mais forte: COM_; BEB_; SENT_; FERV_ / Penúltima 

sílaba mais forte: COM_; BEB_; SENT_; FERV_ . 

NTT2 78 4. Componha duas frases usando palavras do quadro. Uma 

frase deve indicar um fato que acontece no momento presente. A 

outra deve indicar um fato já acontecido. 

Os volumes três e quatro foram os que mais enfocaram as classes 

gramaticais. Na 3ª série apareceram os conteúdos “verbos”, “adjetivos” e 

“pronomes” (com nomenclaturas e sem as definições). O volume destinado à 4ª 

série apresentava “verbos”, “substantivos”, “pronomes”, “adjetivos”, “interjeição” 

(com nomenclaturas - só no MP - e sem definições, à exceção dos substantivos 

que foram conceituados pela primeira vez). Eis um exemplo: 

NTT4: 46 5: Se substantivos dão nomes a pessoas, animais, coisas, 

sentimentos, quais seriam os substantivos do classificado? (referência 

a um classificado de jornal, com um anúncio). 
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Citamos, abaixo, a questão que se seguia, em virtude de a considerarmos 

interessante. Primeiramente, o aluno observaria um texto com algumas palavras 

destacadas e, em seguida, o LD trazia: 

NTT4: 46 6: Observe que todos os nomes em destaque são 

substantivos. Agrupe-os em dois conjuntos, a partir de algum 

critério41. Compare seu agrupamento com o de seus colegas.  

Observamos um esforço no sentido de o aluno “construir definições” e, 

conseqüentemente, de aprender. O aluno também fora solicitado a produzir um 

classificado contendo os dois tipos de substantivos chamados próprios e 

comuns. Vimos também uma articulação de AL com uma situação de produção 

de textos. 

Em relação aos verbos, observamos que as propostas ocorreram 

sempre tomando por base um texto. Destacamos alguns exemplos: 

NTT4: 113 03: Reescreva o primeiro parágrafo do texto, colocando no 

tempo futuro os verbos que estão no presente. 

TT3: 41 01: Que palavras poderiam completar as manchetes abaixo? 

Compare sua resposta com a de seus colegas. (a questão continha 

um quadro com diversas manchetes e em cada uma delas uma 

palavra – o verbo - estava suprimida). 

A questão seguinte dava continuidade à tarefa. Esse se constituiu em um 

outro ponto por nós observado: na maioria das questões da coleção havia uma 

proposta de continuidade entre os quesitos, facilitando o estabelecimento de 

sentido. No caso agora mencionado, tínhamos a seguinte continuação: 

NTT3: 41 02: Recorte manchetes de jornal. Junte seus recortes aos 

da turma e componham um cartaz incluindo todos. Observe: os 

verbos aparecem, com maior freqüência, no passado, presente ou 

futuro? Você sabe dizer por quê? 

                                                 
41 Grifos nossos. 
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Destacamos a seguir algumas atividades relativas a pronomes: 

NTT3: 134: 01: Identifique a palavra à qual o pronome destacado está 

se referindo (todas os trechos foram retirados do texto que estava 

sendo estudado): a) Foram 18 ataques nos últimos dois anos e meio. 

Isso dá cerca de 7 ataques por ano; b) Só neste ano, aconteceram 

três ataques a surfistas. Um deles morreu porque os amigos, com 

medo, não ajudaram; e, c) Há três anos os tubarões começaram a 

atacar com freqüência. O cientista Fábio Hazin diz que isto pode estar 

acontecendo por causa da construção do porto de Suape. 

NTT4: 54 01: Releia os textos indicados, e substitua os pronomes 

destacados pelos nomes a que se referem: a) Eles são subnutridos 

(texto Luta); b) Janiele e os seus nove irmãos têm um problema 

comum, sofrem de uma doença chamada nanismo (texto: Nanismo); 

e, c) No nordeste, mais da metade das crianças (60%) sofrem com 

isso, porque não se alimentam bem (texto: Nanismo). 

Destacamos, ainda, uma atividade que parecia ter o objetivo de trabalhar 

as classes gramaticais, articulando umas com as outras.  

NTT3: 129 2. Em que conjunto você colocaria as palavras destacadas: 

Um olho42 

No jeito 

Do bicho 

Outro olho 

No coração. 

Se falassem 

Como o homem 

Diriam sempre: 

Não me mate não! 

                                                 
42 Ninho de Poesias. J. Cárdias. São Paulo, Melhoramentos, 1995, p. 31. 
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Conjunto A: uma, uns, uma / Conjunto B: mão, pé, animal / 

Conjunto C: amassem, olhe, calariam. 

É importante salientar que no índice do LD estava posto: classificação de 

palavras (única referência a classes de palavras em toda a coleção). Também 

observamos que a atividade terminava naquele momento, ou seja, não havia 

uma retomada ou uma explicação. 

A seguir, destacaremos outra atividade que nos pareceu buscar uma 

articulação de conteúdos: 

NTT3: 104 03b: Complete o texto substituindo os * pelos verbos trazer 

ou ser e a + por adjetivos pátrios dos textos lidos. 

Os imigrantes * muitas coisas da cultura de seus países. Os +, por 

exemplo, * o futebol. Já os + * o sushi, o sashimi e uma deliciosa 

técnica de dobradura: o origami. A pizza, * comida típica dos + ... Mas 

como * apreciada pelos brasileiros! 

Na nossa interpretação se tratava de uma atividade (isolada e 

descontextualizada, é verdade) em que o aluno teria que articular e aplicar 

conhecimentos, fazer inferências e transferências, além de ativar os 

conhecimentos de mundo43. Possibilitaria, ainda, conjugar verbos de uma forma 

reflexiva, distanciando-se do trabalho mecânico em que se decoravam as 

conjugações, sem aplicá-las a situações. 

 

Algumas conclusões 

 

Conforme já dissemos na introdução deste trabalho, com a criação do 

PNLD, (cf. Batista, 2001) as editoras têm buscado uma constante atualização em 

                                                 
43 De acordo com Kleiman (1995), estes fazem parte dos conhecimentos prévios e são 
importantes para o desenvolvimento da compreensão leitora.  
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suas obras. Essa atualização inclui a elaboração de propostas baseadas nas 

concepções interacionistas de língua, em que o texto passou a ser o centro do 

processo de ensino e aprendizagem.  

As duas coleções analisadas se inseriam naquela nova forma de abordar 

a língua na escola, cuja ênfase recaía nos aspectos da textualidade44: gêneros 

textuais variados, paragrafação, idéia principal, coerência e coesão, argumentos, 

resumos, por exemplo. O eixo de AL aparecia subordinado aos eixos de leitura e 

produção.  

O MP da coleção Nova Expressão aconselhava o professor a ajustar o 

olhar para ver as produções dos alunos “muito mais pelo seu conteúdo”. Os 

autores ressaltavam que o importante seria que os alunos “não fossem 

bloqueados a escrever em função dos aspectos formais do texto” (p. 16). 

A autora da Coleção Na Trilha do Texto se reportou a Costa Val (1991), 

para definir texto como “todo produto verbal que ganhe sentido numa 

determinada situação de interlocução”. E complementou que para um texto ser 

considerado texto - e não um amontoado de seqüência - é preciso contar, 

principalmente, com dois fatores: coerência e a coesão (MP, p.13). 

Conceber a língua enquanto interação inclui contemplar a temática da 

variação lingüística. Nas duas coleções observamos interesse dos autores para 

com as variedades da nossa língua. 

Nesse sentido, tanto apareciam exercícios de concordância verbo-nominal 

(grande investimento da coleção NTT: atividades de reescrita realizando a 

concordância devida), como também questões que tratavam de mostrar as 

diferentes maneiras de falar; (campo / cidade), a diferença entre “fala” e “escrita”, 

atividades para brincar com a língua, descobrir significados de expressões, 

comparações entre a “linguagem culta” e a “linguagem coloquial”.  Até apareciam 

                                                 
44 A Coleção Nova Expressão explorava mais enfaticamente o ensino da compreensão leitora e 
apresentava como o professor deveria trabalhar “antes”, “durante” e “depois” da leitura (essas 
orientações estavam presentes em todos os textos). 
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questões que exploravam a compreensão das diferentes formas de falar, mas o 

que era solicitado que o aluno fizesse se situava entre “reescrever utilizando 

uma linguagem formal” ou, “escrever sem usar a linguagem coloquial”. Apesar 

de as coleções terem contemplado a temática das variedades, pudemos verificar 

que o sentido de reflexão que prevalecia era o de transformar o “errado” em 

“certo”, de modo semelhante ao que constatou Biruel (2002), ao analisar duas 

outras coleções de LD. Não observamos, de fato, um trabalho que envolvesse 

reflexão ou conscientização, mais voltado para a superação do preconceito 

lingüístico (Bagno, 1999).  

No que se refere à pontuação, encontramos investimentos nas duas 

coleções. Os tipos de atividades propostas buscavam desenvolver a reflexão e a 

compreensão pelos alunos, mas prevalecia o trabalho “com frases”. Estas, no 

entanto, faziam referência aos textos que estavam sendo estudados. Nos 

chamou a atenção que os “tipos de frases” (declarativa, afirmativa, negativa, 

etc.) ainda se fizeram presentes.  

 Pudemos constatar que a coleção Nova Expressão não investiu 

sistematicamente no ensino da ortografia e, dentro deste âmbito, no ensino da 

acentuação.  Já a coleção Na trilha do Texto investiu um pouco nesses 

aspectos, a nosso ver, sem um critério claro de continuidade. Não encontramos 

uma didatização que incluísse os aspectos regulares e irregulares do nosso 

sistema ortográfico, nem o estabelecimento de metas que orientassem o 

professor na sua transposição didática. Para trabalhar esse objeto de 

conhecimento, prevaleceram questões de rimas (estas, as mais presentes na 

coleção NE), trava-línguas, adivinhas e, ainda, “pesquisas de palavras” para o 

aluno inferir as regras coletivamente. 

Observamos que as coleções fizeram investimentos diferentes em relação 

ao dicionário. A Nova Expressão propunha o seu uso, caso o aluno não 

conseguisse entender a palavra, observando o contexto dos textos. Já em Na 
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Trilha do Texto, vimos maior investimento em orientações relativas ao “uso do 

dicionário”. No entanto, em ambas as coleções a sua utilização não aparecia 

inserida, “também”, no contexto do “ensino da norma ortográfica”. Fica, ao nosso 

ver, evidenciada, a ausência de uma proposta que busque desenvolver a 

autonomia do aprendiz ao notar as palavras, quer, através de regras de 

compreensão (regularidades), quer pelo manuseio de fontes externas como o 

dicionário (para as irregularidades) (cf. Morais, 1998). 

O ensino da acentuação não apareceu na coleção NE. Na coleção NTT, o 

aluno fora sempre solicitado a pesquisar e inferir regras. Aqui retomamos a 

questão sobre a ausência de orientação para os mestres, parecendo que ao 

aluno cabia fazer “tudo”, sem uma mediação que facilitasse sua tarefa. 

De um conteúdo centrado em classificações e nomenclaturas, o eixo de 

AL, apareceu, nas duas coleções de LDs, subordinado ao trabalho com leitura e 

produção de textos. Pudemos observar, pelo exposto, que os autores das 

coleções se inserem nessa nova forma de abordar os antigos conteúdos 

gramaticais, na medida em que todas as reflexões e atividades referentes à AL, 

tenderam a aparecer vinculadas aos textos e aos usos sociais da língua. 

Entretanto, pudemos observar que as coleções também continham “novos 

problemas”. 

Nesse sentido, consideramos pertinente colocar as constatações de Dias 

(2001). Este autor identificou duas tendências no tratamento das classes 

gramaticais em LDs, afirmando que alguns livros de linha mais conservadora 

especificam a temática das classes de palavras, mesmo que associada ao 

estudo de um texto. Outros, de linha mais inovadora45, não especificam os 

tópicos relativos às classes gramaticais. Nestes, a gramática só aparece nos 

                                                 
45 O autor afirma que, ao aplicar o adjetivo “inovadora” a essa tendência, não associaria a ele 
qualquer julgamento de qualidade. 



 103
 
 
exercícios, muitas vezes sem mesmo a informação de que naquele momento 

uma palavra está sendo abordada no seu aspecto gramatical. 

De acordo com Dias (ibid), dois grandes problemas aparecem associados 

a essas tendências. O primeiro é o efeito de evidência do conceito, que afeta a 

tendência conservadora46. O segundo é o efeito de apagamento do conceito que 

afeta a tendência inovadora. Ainda de acordo com o autor, no que diz respeito 

ao estudo das classes gramaticais nos LDs de tendência inovadora, o reflexo do 

problema (apagamento do conceito), parece residir na pressuposição da 

necessidade de um conhecimento da classificação das palavras, simultâneo a 

uma rarefação no espaço dedicado a ela (p.129).   

Podemos considerar que as coleções por nós enfocadas quase não 

apresentaram definições. Ao apresentar poucas definições, incompletas e que 

apareciam dentro das questões propostas aos alunos, e ao propor uma 

didatização voltada para a função que as palavras desempenham no texto, as 

duas coleções pareciam se aproximar da tendência inovadora (cf. Dias, ibid), 

ficando evidenciado o problema do apagamento do conceito. 

 Localizamos definições de duas classes de palavras na coleção Nova 

Expressão: verbo (NE4: 28 5); e adjetivos (NE4: 100 4). Na coleção Na Trilha do 

Texto, apenas os substantivos estavam definidos (NTT4: 46 4). As três 

definições que apareciam se situavam “dentro” das questões. Não havia aquela 

tradição de uma seqüência didática envolvendo “nomenclatura”, “definição”, 

“exemplos” e “exercícios”.  

Destacamos, também, a utilização de nomenclaturas substitutas (nome, 

para substantivo; ação, para verbo e qualidades/característica/jeito/aparência, 

para adjetivos), na maioria das vezes relacionadas aos textos de referência, aos 

textos complementares, ou, ao tema da unidade. 

                                                 
46 Evidência do conceito: não é apresentado ao aluno o motivo da classificação das palavras e, 
ao se assumir a classificação da gramática tradicional, aparece, então, o problema da evidência 
do conceito, pois acontece um apagamento da flexibilidade das funções das palavras no texto. 
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É interessante observar, ainda, que em uma das unidades do LD de 3ª 

série de Na Trilha do Texto, a coleção trazia em seu índice “classificação de 

palavras”; entretanto, no corpo do livro não havia uma retomada do tema, pois 

nenhuma palavra estava “classificada”. Relacionada a essa observação, vimos, 

também, em ambas as coleções, que, em muitas ocasiões, após as 

terminologias e/ou definições serem lançadas e/ ou apresentadas aos alunos, os 

autores voltavam para as nomenclaturas substitutas. Nos questionamos se 

essas constatações não poderiam ser representativas de uma dificuldade de 

propostas de um ensino em novas bases. A utilização de palavras substitutas e a 

proposta de uma classificação de palavras, apenas no índice, não 

representariam um esforço dos autores em amenizar o peso dos conteúdos da 

GNT?! 

Podemos concluir que as mudanças na concepção de língua e o reflexo 

dessas novas concepções nos novos textos do saber (currículos e LDs) 

evidenciam hoje os dois problemas citados por Dias e contribuem para a 

caracterização de um quadro em que defensores e opositores do ensino da 

gramática na escola ainda não parecem ter muita clareza sobre aquilo que 

defendem ou atacam. 

A respeito do ensino de classes de palavras, Dias (2001), apresenta uma 

proposta interessante. Para aquele autor, a gramática deveria nascer do trabalho 

com textos e estes deveriam ser tomados como experimentos em um 

laboratório47, em que se pudesse, por exemplo, tomar um texto e retirar os 

artigos, comparar com o texto original e verificar se ainda seria possível entendê-

lo. Depois, fazer o mesmo com os adjetivos, desta vez, mantendo os artigos. 

Com esses procedimentos, segundo Dias, perceberíamos que os resultados não 

seriam os mesmos e teríamos condições de apontar para os alunos, com mais 

segurança, as diferenças entre os grupos de palavras e o papel que elas 

                                                 
47 Grifos nossos. 
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desempenham no texto. Assim, acredita Dias (ibid, pp. 137-138), o aluno teria 

uma visão mais abrangente daquilo que nós chamamos de classificação de 

palavras. E é ao LD que caberia a responsabilidade de formular uma orientação 

segura ao professor no sentido de encaminhar uma reflexão de perfil teórico 

definido sobre a classificação de palavras.  

Retornando às temáticas da variação lingüística e do ensino da ortografia, 

verificamos lacunas, com o nosso estudo. No diz respeito às variedades, 

podemos observar que quando a escola, acreditando estar trabalhando à 

temática das variedades lingüísticas, apresenta atividades descontextualizadas e 

com um único sentido (transformar o “errado” em “certo”), termina por contribuir 

para a manutenção dos preconceitos, já que, de acordo com Morais (1999), não 

são questionados os critérios ideológicos, históricos, sócio-políticos que levam 

as pessoas a acreditarem que certas formas de usar a língua são as únicas 

“boas” ou legítimas. Constatamos que os LDs atuais, ainda, orientam nesse 

sentido, parecendo que os seus autores ainda não têm clareza em como 

elaborar propostas que discutam as variações da nossa linguagem, de forma 

que auxiliem os professores na mediação com seus alunos.  

O tratamento limitado conferido ao ensino da ortografia pelas duas 

coleções, também se constitui em lacuna, uma vez, que não vimos a ortografia 

ser tomada como um objeto de conhecimento que incluísse uma proposta de 

ensino sistemático. As coleções não apresentaram critérios de organização e de 

gradação das atividades propostas, faltando metas que pudessem orientar o 

trabalho dos professores (aspecto totalmente ausente nos MP), que tanto se 

incomodam com a falta de correção nas produções de seus alunos (Morais, 

2002). 

As lacunas verificadas quanto aos aspectos normativos, como a ortografia 

e a variação lingüística, nos preocupam e são questões, também, presentes nas  



 106
 
 
preocupações dos professores. Aspectos que se constituem em fonte de 

exclusão escolar e social. 

Nesse sentido, consideramos que muitas pesquisas e estudos necessitam 

ser feitos para se buscar um equilíbrio na elaboração de manuais didáticos, de 

forma que a língua seja estudada tanto na dimensão normativa, quanto na 

discursiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DE RESULTADOS II: concepções e 

práticas de ensino das mestras 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Estudo de caso I: concepções e práticas de ensino da professora 
Rejane 
 

5.1.1. Considerações acerca dos objetivos para o ensino de língua 
portuguesa e de AL 
 

 A professora Rejane disse que considerava o trabalho com a “linguagem” 

o mais importante a desenvolver com seus alunos (esse aspecto foi muito 

enfatizado em todo o seu depoimento). O interessante é que, sempre que se 

referia à “linguagem”, a mestra estava falando da “linguagem oral”48. 

Eis alguns dos seus depoimentos49: 

“(...) Trabalhar mais com eles a linguagem mesmo. Em primeiro lugar, 

a linguagem, certo? Em seguida, quer dizer, a gente trabalha, 

paralelamente, a linguagem com a escrita. Mas, o fundamental, o 

objetivo primordial seria a linguagem”. 

 

‘(...) Que eles identifiquem, no dia-a-dia, no tratamento com o colega, 

né? É o objetivo que eu tô querendo... que ele identifique esses 

conteúdos, né?” 

                                                 
48 Consultamos de forma explícita e a mestra confirmou aquilo que estávamos percebendo desde 
o início da entrevista. 
49A fim de facilitar a leitura dos extratos dos textos, as transcrições de trechos de entrevistas 
aparecerão sempre em itálico e os extratos de passagens das observações de aula serão 
apresentados também em itálico, mas em letra times.  
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A linguagem oral associada à modalidade culta da língua parecia ser 

muito importante para nossa professora e, o aluno teria esse aprendizado 

através da gramática: 

“(...) É importante que o aluno aprenda gramática, sim. É muito 

importante. Porque ele vai ter, como já falei, né? O conhecimento culto 

(...)”. 

 

5.1.2. Concepções sobre gramática ou análise lingüística, erro e variação 

dialetal 

 

Coerente com o que expôs em relação aos objetivos para o ensino de 

língua portuguesa, a professora continuou a destacar a importância de trabalhar 

a variedade-padrão. Mencionou esse aspecto, também, quando se referiu ao 

LDP. Para ela, gramática ou AL é “o conhecimento que os aprendizes têm a 

partir dos LDs” (eles seriam portadores da linguagem-padrão): 

“Gramática é o conhecimento é... assim... o conhecimento... é... que o 

aluno tem, né? Dos livros didáticos, dos livros, em geral, né? Dos 

livros didáticos, dos livros... Do livro-texto que a gente trabalha com 

ele. Ele tem que ter esse conhecimento da gramática. Gramática seria 

isso: a parte, como é que eu posso dizer... é o conhecimento que o 

livro traz pra ele, certo? Como eu falei... o conhecimento-padrão, né? 

A linguagem-padrão, certo? Nesse sentido”. 

Mencionou que o ensino de língua portuguesa ocorria a “partir de frases e 

palavras”, mas que, os LDPs não deveriam trazê-las “soltas”: 

(...) Então, a gente começa “a partir de quê? De frases, de palavras”. 

Não é que o livro vá trazer palavras soltas, não é isso... (...). 

Em uma das vezes que comentou sobre o LDP utilizado (Nova 

Expressão), demonstrou “sentir falta de uma gramática pura”: 
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“(...) deixa eu ver como é que eu posso dizer... assim... na questão 

tradicional, né? Na questão de gramática pura mesmo, tá faltando um 

pouquinho disso no livro, né? Não é que vá ser só gramática, certo? 

E... assim... digamos assim... não seria um lado negativo, não 

considero como lado negativo, não. Eu acho... assim... que falta 

essa... que falta um pouco de gramática nos livros, certo?(...)”. 

Essa declaração foi importante para facilitar o nosso entendimento acerca 

das suas opções nas aulas (uso de outro LD e de uma gramática - conforme 

veremos posteriormente).  

Entendemos que a importância atribuída à dimensão discursiva no 

trabalho com a língua nas últimas décadas e as indefinições presentes nos 

currículos e LDs para o eixo AL, por exemplo, parecem estar deixando a docente 

em conflito. A fala anterior da mestra é significativa. Quando citou que trabalhava 

gramática, a docente pareceu sentir que disse “algo errado” e teria passado a se 

“justificar”. Cremos ser importante observar que alguns mestres explicitam mais 

claramente o que pensam, outros, nem tanto. A nosso ver, parece existir tanto 

um conflito consciente e explícito50, quanto um conflito menos consciente, que o 

sujeito não consegue formulá-lo e explicitá-lo de maneira clara. Provavelmente a 

professora Rejane estaria inserida nesta última situação.  

Menções à importância de o aluno aprender a linguagem-padrão foram 

uma constante no discurso da professora Rejane. Havia uma preocupação para 

que o aluno aprendesse a linguagem culta presente nos LDs51 e a professora 

mencionou também a existência da linguagem não-padrão (dos alunos). As 

explicações apresentadas acerca das duas linguagens, foram as seguintes: 

“O aluno traz, não é? O aluno tem a linguagem dele, que é a que nós 

chamamos de linguagem não-padrão. Não-padrão porque não segue 

                                                 
50 O sujeito n. 02, a professora Márcia, parecia se inserir nesta situação (nosso segundo estudo 
de caso). 
51 A mestra não estava fazendo referência específica ao LD Nova Expressão. 
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o padrão que os livros exigem. Que o padrão que os livros exigem é a 

gramática, que eu falei no início, né? Então a gente chama assim... 

dois tipos de linguagem. A linguagem-padrão e a linguagem não-

padrão, né? Ele tem que saber a linguagem-padrão, porque ele tem 

que ter o conhecimento culto, né? (...)”. 

 

“(...) Tem que ter o conhecimento dos livros, porque se a gente tá 

trabalhando a linguagem, ele tem que ser..., ele tem que saber o que 

os livros trazem, né? Pra nos ensinar, mas não abandonando a 

linguagem dele. Até porque ele vai ver que há uma diferença. Ele vai 

ver aquele... O próprio aluno vai perceber, né? Ele vai fazer o 

confronto da linguagem que ele traz e da linguagem que os livros 

trazem (...)”. 

Sabemos que, com o reconhecimento das variedades lingüísticas (padrão 

e não-padrão), são necessárias modificações nas transposições realizadas em 

sala de aula. Essas modificações se configurariam em alternativas didáticas de 

confronto e reflexão nos mais diferentes contextos discursivos, tanto na 

modalidade oral, quanto na escrita e, também, do grau de formalidade 

requeridos (Franchi, 1984). Apenas reconhecê-las, não contribuiria para a 

superação do preconceito lingüístico (Bagno, 1999). 

A mestra afirmava: 

“(...) O aluno vai confrontando que o dele não tá... não é... eu não vou 

dizer prá ele tá... tá errado, não. Tá diferente por quê? Por conta 

disso. Que a gente tem que seguir esse padrão, certo? É diferente a 

maneira da gente falar com a maneira que o livro traz, certo? É assim 

que a gente trabalha o erro. Vai dizendo com jeitinho. Uma, pra não 

traumatizar o aluno, dizer:’ tá errado’, porque isso... Isso traumatiza o 

aluno. A gente sabe que traumatiza, não é? Errado, simplesmente 
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porque tá errado. A gente vai mostrar o porquê do erro. Então ele vai 

compreender”.  

Apesar de citar a questão dos tipos de linguagem (padrão e não-padrão), 

a preocupação em “não traumatizar” o aluno na “correção de sua fala”, pareceu 

sobressair. No trabalho didático que nos explicou, não vislumbramos atividades 

de reflexão e confronto que pudessem contribuir para a compreensão das 

diversas formas de dizer, adequadas a diferentes contextos de uso (conforme a 

defesa dos estudiosos da variação).  

Apresentamos, agora, algumas posturas da docente, que ao nosso ver, 

contrariavam as evidências da entrevista (não no sentido do valor que a docente 

atribuía à norma-padrão, mas, na forma como tratou os alunos). Extraímos 

pequenos extratos de algumas aulas: 

“(...) um outro aluno foi solicitado a ir ao quadro e escrever a palavra 

‘Lindóia”. O menino escreveu ‘Lindoia’. A professora disse: ‘falta o acento’. 

O aluno corrigiu para ‘Lindóa’. A mestra disse: ‘por que apagou o “ i”’? O 

menino fez de novo, dessa vez: ‘Lidóia’. A professora reclamou: ‘faltou a 

letra “n”. Por fim, o menino escreveu ‘Lindóia’ e foi sentar envergonhado”(4ª 

observação). 

Em um outro dia, a professora disse a um aluno:  

“(...) faça a letra pequena, não é a frase toda...  tá vendo o que dá 

perturbar?! Tá errado!” (7ª observação). 

Nos questionamos sobre o que levaria uma professora que demonstrava, 

na sua fala, uma compreensão acerca dos erros dos alunos, a agir da forma que 

agiu, na sua prática? 

É importante mencionarmos outras posturas da mestra frente a 

dificuldades ortográficas dos educandos. A professora localizava erros, pedia 

que consertassem, mas não os explicava. 
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Parecia ficar evidente que Rejane não tivera acesso, em capacitações e 

em seus cursos, a leituras, sobre como proceder a um ensino reflexivo da 

ortografia junto aos aprendizes. Além disso, o LD da turma não tratou dessa 

temática. Conforme vimos no capítulo anterior, a “dimensão discursiva”, 

enfatizada por aquele LD, parecia ocupar o espaço que poderia ser destinado ao 

ensino dos “aspectos normativos” da língua. Talvez, todos esses fatores 

contribuíssem com um possível conflito da mestra (quiçá, ainda pouco 

consciente). Apesar de não conseguir explicitá-lo, ela assumia algumas posturas 

como forma de “resolver” (já que provavelmente não tinha certeza em como 

ensinar de outra forma). “Dizer que estava errado e mandar corrigir copiando do 

quadro”, por exemplo, poderia lhe dar segurança e, ainda, ser uma forma mais 

rápida para lidar com os problemas. 

 

5.1.3. Conteúdos priorizados e especificamente o papel do ensino das 

classes de palavras da gramática normativa tradicional (GNT) 

 

Pelos depoimentos que obtivemos, parece importante observarmos a 

presença de conteúdos relativos a “classe de palavras” como uma exigência da 

escolaridade, sobretudo, a partir das 3ª 4ª séries, ao mesmo tempo, que uma 

relativização do peso desses conteúdos no ensino, abolindo-se as 

nomenclaturas. Eis o que dizia Rejane: 

“Bom, olhe, os conteúdos de gramática mais assim... é... verbo, 

pronomes. Até porque um tá ligado ao outro e a gente trabalha o dia-

a-dia, né? Verbo, pronome,concordância, né? A gente não diz que é 

concordância, mas a gente trabalha concordância nos conteúdos. A 

parte de substantivo também”.  
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“(...) Inclusive, esse ano, também já tô começando devagarinho, na 

parte de Língua Portuguesa. Tô começando já a... já tô começando 

por pronomes e vou entrar em verbo também”. 

Apesar de ter dito que estava começando devagarinho, registramos os 

conteúdos que a mestra colocou no quadro, dizendo que só iria revisá-los, uma 

vez que já tinha trabalhado todos eles: “adjetivo (gênero e número); substantivo 

(classificação) próprios, comuns, concretos, abstratos; substantivos quanto à 

formação – simples, compostos, primitivos e derivados; graus do substantivo 

(aumentativo e diminutivo); graus do adjetivo (comparativo de igualdade, 

superioridade, inferioridade); substantivo coletivo; pronomes pessoais 1a parte 

(caso reto, oblíquo, de tratamento); pronomes pessoais 2a parte (possessivo, 

demonstrativo, indefinido, relativo, interrogativo); sujeito e predicado; sinônimos 

e antônimos; verbo (conceito, conjugação e tempos do verbo)”. Rejane informou 

que tiraria licença-prêmio em novembro e os alunos ficariam liberados.  

A informação que se segue, ocorreu no momento em que indagamos, 

sobre os últimos conteúdos trabalhados com a turma que lecionou no ano de 

2001 (também 3ª série). Ao dizer que havia trabalhado o conteúdo “verbos”, 

detalhou um pouco: 

“(...) Nós conjugamos, conjuga (sic). Ensinei a eles a conjugar, 

porque na 4ª série eles vão ter que conjugar. Agora eu não intensifico 

muito não, eu trabalho assim... Vamos conjugar? Vocês têm que 

aprender a conjugar (...)” 

Sobre o ano anterior (2001), Rejane informou, ainda, que na última 

unidade letiva, havia trabalhado muito verbo e pronomes. 

“Uma coisa tá ligada com a outra, né? Eu trabalhei primeiro 

pronomes, pronomes pessoais. Eu não me intensifiquei assim... é... 

trabalhei alguns pronomes pessoais, né? Que a gente tem que 
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trabalhar dentro dos pronomes pessoais, alguns pronomes do caso 

oblíquo, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, alguns 

assim... Quando eu digo alguns, são aqueles que a gente mais usa, 

assim no dia-a-dia deles. Quando a gente faz perguntas, né? 

Pronomes possessivos e as nomenclaturas. Até porque no livro, 

quando eles forem pesquisar, eles têm que saber os nomes dos 

pronomes, entendeu? Eu trabalhei pronomes e trabalhei verbos da 1ª, 

2ª e 3ª conjugação. Os mais usados do cotidiano (...).”  

Vimos que os conteúdos citados foram classes de palavras da GNT. 

Parecendo querer sublimar o peso do trabalho desses conteúdos, disse que 

“trabalhava com os pronomes que a gente mais usa”. Em relação ao uso de 

nomenclaturas, esclareceu que são importantes para quando os alunos forem 

pesquisar em LDs. 

Conforme já dissemos, a força da tradição gramatical se fazia presente, 

pois apesar de dizer que trabalhou conjugação de verbos, “sem intensificar”, este 

conteúdo não deixou de ser trabalhado. É provável que a docente estivesse 

preocupada, entre outros aspectos, com a imagem que teriam de uma 

professora que não trabalhasse verbos em uma 3ª série, pois como sabemos, a 

tradição do ensino gramatical começa a se instalar a partir das 3ª e 4ª séries (cf. 

Morais, 2002). Nas séries anteriores, a preocupação das mestras (e, cremos, da 

maioria que orienta aquele ensino) recai sobre a aquisição do sistema de 

notação alfabética. Apesar do apego que demonstrou em relação às 

terminologias, em uma aula sobre “adjetivos”, Rejane, primeiramente, referiu-se 

a “características”, “qualidades”, só no final é que apresentou a “nomenclatura 

oficial” (fato ocorrido na 3ª observação). Cremos que essa tentativa da 

professora (apenas em uma única aula) poderia estar indicando uma tentativa de 

diminuir o peso do ensino de classificações da GNT. 
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5.1.4. Articulação entre ensino de nomenclatura e produção de textos 

 

A professora corroborava as orientações oficiais que preconizam um 

ensino de língua portuguesa que integre os três eixos (leitura, produção de 

textos e análise lingüística). No momento em questionamos sobre o ensino de 

nomenclaturas e o trabalho de leitura e produção de textos, afirmou que o 

aprendizado das nomenclaturas seria importante para o aluno ler e produzir 

textos. 

“Eu trabalho muito assim... interligados, né? Eu acho que Língua 

Portuguesa é... Uma coisa tá ligada à outra. Produção de texto, 

linguagem, gramática. Então é um trabalho muito interligado (...)”. 

A docente considerou o aprendizado das terminologias da GNT 

importante para o desenvolvimento de bons textos, porém, sentimos falta de 

uma explicação sobre em que consistiria essa importância.  

Na prática, vimos que a professora enfocava, com freqüência, o ensino de 

classes de palavras. Nesse sentido, nas oito observações de aula aqueles 

conteúdos estiveram presentes. A mestra enfatizou: verbos (“1ª; 2ª; 4ª; 7ª e 8ª” 

observação); substantivos – incluindo gênero e grau (“4ª; 7ª e 8ª” observação); 

adjetivos – incluindo grau (“1ª; 6ª e 8ª” observação); sujeito e predicado (“2ª e 8ª” 

observação); e, pronomes (“1ª; 2ª e 8ª” observação).  

A seguir, apresentamos extratos (da 7ª observação) em que as classes 

“substantivos” e “verbos” foram enfocadas. Para cada questão apresentada foi 

utilizada uma fonte diferente: o 1o quesito, do LD Festa das Palavras52 (p. 55); o 

                                                 
52  Azevedo, Dirce Guedes. Festa das palavras. Editora FTD. S/d. LD muito utilizado pela 
professora para trabalhar conteúdos gramaticais. 
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2o, da Minha primeira Gramática Portuguêsa53 (sic) (p.26) e, o 3o de autoria da 

professora. 

“1o (Festa das Palavras): Complete com os substantivos coletivos: fauna; 

enxame; flora; fornada. a) _____é uma porção de abelhas; b) ______é o 

conjunto de plantas de uma região; c) Uma porção de pães assados é uma 

_____; d) é o conjunto de animais de uma região; 2o ( Extraído da 

gramática): Escreva dois derivados dos substantivos: a) terra____; b) pedra 

______; c) vidro _____ d) ferro ____;3o) (Elaborado pela mestra): Conjugue 

o verbo “estudar” nos três tempos: presente, pretérito e futuro”.(7ª 

observação). 

No caso das conjugações de verbos (3o quesito), era muito comum a 

mestra pedir que seus alunos “conjugassem verbos olhando pelo caderno: por 

exemplo, conjugar o verbo “estudar”, consultando a conjugação do verbo 

“cantar” (Rejane dizia: “é a mesma coisa, gente, a terminação é igual, não tem o 

que errar”). É interessante que, tanto a professora Rejane, quanto a professora 

Márcia davam essa orientação. Concebemos que essa é uma estratégia que 

parece pouco contribuir para as aprendizagens dos alunos e podemos dizer que 

se insere em um ensino estereotipado (conjugações verbais, classes 

gramaticais). Parecia que a mestra buscava exercícios de respostas “fechadas” 

que não davam margens a “discussões”, à “negociação de respostas”. E, no 

caso dos verbos, “resolvia”, na medida em que solicitava “cópia” aos alunos. Isto 

                                                 
53 Mettig, Olga Pereira. Minha 1a Gramática Portuguêsa (sic) p/ Olga P. Mettig e Lígia L. 
Magalhães. – Salvador: Editora Brasil na Bahia LTDA – filial do Recife, s/d. Outra referência 
também muito utilizada pela professora para trabalhar conteúdos gramaticais. 
 No prefácio da gramática destinada ao aluno, estava posto: Prezado aluno, apresentamo-lhe o 
2o volume de “Minha Primeira Gramática”, continuando os ensinamentos das estruturas da 
Língua Portuguesa. A nossa língua é a nossa pátria; é o melhor elemento da nossa 
nacionalidade. O seu estudo é muito importante. O idioma que falamos acompanha os nossos 
pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos. É um dever falar bem a língua da nossa 
pátria.As lições de “minha primeira gramática” apresentam, de maneira fácil, o estudo das 
estruturas da língua portuguesa para que você compreenda, automatiza e fixe estes 
conhecimentos, a fim de expressar corretamente o seu pensamento.  
Ao final de cada lição apresentamos uma série de exercícios como instrumento de fixação, 
controle e roteiro progressivo do seu estudo. Esperamos que este livro lhe seja útil como manual 
de estudo e trabalho escolar. As autoras. 
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tudo revelava, obviamente, uma perspectiva bastante diversa do que propunham 

os autores do LD da turma. 

Concordamos com Biruel (2002), quando esta questiona se a forma como os 

professores apresentam as classes de palavras levaria os alunos a compreenderem o que 

significava classificar palavras e qual seria o sentido das classificações. Tal qual esta 

autora, nos parece questionável que um trabalho dessa natureza possa promover a 

generalização e transferência daqueles saberes para as situações de escrita, de fato. 

A professora Rejane afirmou desenvolver um ensino em que “questionava 

muito os alunos”, levando em conta as suas opiniões. Ela acreditava que por 

conta 

dos questionamentos era considerada, por aqueles, como “a professora dos 

porquês”. Nesse sentido, explicitou: 

“(...) Porque é muito bom a gente... Porque a gente sabe que tem 

aluno que ele tem aquele... já tem assim... o comportamento de casa 

e tal. A gente sabe que o aluno, ele passa por uma série de 

problemas. Então, se chega na sala o professor e também inibe, ele 

não vai desenvolver. Então, o professor tem que deixar assim. Mas, 

eu faço o possível pra ele expressar o que ele tem de bom pra 

expressar, entendeu? Então eu gosto muito assim, de perguntar, o 

que é? O porquê, o que é isso? O porquê. Dizem muito que sou a 

professora do porquê (...) eu gosto de perguntar, porque eu quero 

ouvir a opinião deles, né? ‘Tia, a senhora pergunta muito, por quê?’. 

‘Eu gosto que vocês digam muito’”.  

Informou que respeitava as opiniões dos alunos, ainda que fossem 

“diferentes” do que estivesse sendo tratado e que considerava proveitoso agir 

assim, pois acreditava que estaria contribuindo para o desenvolvimento da 

opinião crítica dos mesmos, formando, portanto, cidadãos. 



 

 

119
 
 

“(...) Eu trabalho em primeiro lugar a oralidade. Então, eu trabalho 

muito... assim... a opinião deles, certo? O que é que eles acham, qual 

é a mensagem que aquele texto... aquele trecho... aquela frase... qual 

é o tema, entendeu? Então, eu trabalho muito assim, a questão da 

opinião, o lado crítico do aluno”. 

(...) 

“(...) a maneira como o aluno é... é... dá suas opiniões, certo? 

Independente de série. Como ele se expressa, tá certo? Sobre 

determinada... sobre determinado assunto que a gente tá tratando em 

sala de aula, certo? Então, isso fez com que... fez muito com que eu 

mudasse... a maneira como o aluno se expressa (...)”. 

Em diversos trechos do depoimento de Rejane, observamos uma grande 

preocupação com a expressão do aluno (ela se referia, à expressão oral). No 

entanto, na prática, o seu interesse em ouvir o aluno, parecia prejudicado pela 

sala muito pequena e dividida por “meia parede” com uma turma de 1ª série. 

Houve momentos que não se entendia nada (não se sabia de qual sala era o 

barulho). A mestra, muitas vezes, desistia de conversar com os alunos, para 

passar exercícios no quadro, ocasião em que o barulho diminuía (mesmo assim, 

ainda ouvia-se muito a 1ª série). 

Utilizar textos para extrair conteúdos gramaticais predomina, hoje, entre 

aqueles que buscam trabalhar uma “gramática significativa” e “contextualizada” 

(Albuquerque, 2002; Morais, 2002), em suposta oposição ao trabalho com 

palavras e frases isoladas, alvo de muitas críticas entre os especialistas que têm 

repensado o ensino de língua. A nossa mestra, apesar de ter declarado que os 

livros, por exemplo, deveriam trazer uma gramática “pura”, disse-nos também 

utilizar textos para o trabalho com os conteúdos gramaticais.  
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“(...) Peço muito pra eles buscarem no texto, né? Retirarem do texto 

tal coisa... determinado assunto que eu esteja trabalhando. Então, eu 

aproveito pra eles retirarem do texto”. 

 

“A gente faz a leitura, trabalha com aquele texto xerocado, digamos a 

semana toda. Trabalha o texto todo. Trabalha a questão da gramática 

pra retirar do texto, trabalha a linguagem. Em primeiro lugar, a 

linguagem, né? A parte da oralidade, como a gente falou no início. 

Trabalha, em primeiro lugar, a linguagem em si, né? Trabalha 

interpretação de texto oral e depois escrita, certo?”. 

(...) 

“A parte gramatical, pra eles retirarem do texto, né? Ou fazer um 

trabalho de pesquisa. Mas falando em produção de texto, vou 

trabalhar o texto, então, determinado assunto que eu já dei ou que 

esteja dando, eu peço pra eles tirarem do texto”.  

A mestra disse, ainda, que algumas vezes trabalhava com questões 

gramaticais de forma isolada, mas que gostava muito de “pegar do texto”. 

Observemos que a professora ao dizer que também trabalhava com palavras 

isoladas fez uso, de imediato, da conjunção “mas”, o que tem correspondência 

com o que dissemos anteriormente: o docente tende a ponderar, ao falar que 

trabalha AL com “palavras” e “frases”, parecendo sentir que, hoje, isso “não é 

permitido”. Mesmo que atue dessa forma nas suas aulas, parece sentir uma 

“proibição”, ao mesmo tempo, em que parece ter uma obrigação em falar que 

trabalha com textos (Morais, ibid e Albuquerque, ibid). 

Durante as oito observações, a mestra trabalhou com dois textos do LD 

da turma (Nova Expressão) e com dois textos do LD Festa das Palavras. 

Posteriormente, veremos “como” e “se” ela articulou aqueles textos com os 

conteúdos de AL. 
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5.1.5. Ensino de AL com base nos textos dos alunos 

 

Nas oito aulas que observamos, não vimos ocorrer nenhum trabalho com AL dessa 

natureza. Na entrevista, no entanto, a professora Rejane mencionou que o fazia. O 

exemplo que nos relatou com muita empolgação foi de um texto coletivo, construído a 

partir de um fato ocorrido na escola: 

“(...) apareceu um tema aqui na escola, uma vez, foi um rato. Veja que 

interessante: apareceu um rato aqui na despensa, né? Aí, teve que 

fazer a limpeza e tal. Nesse dia, tava um dia chuvoso. Eu não ia nem 

trabalhar assim... Digamos, não ia nem trabalhar Português, ia 

trabalhar outra disciplina. Então, eles estavam tão interessados no 

assunto do rato! Aí, nós construímos um texto coletivo, sobre... o tema 

foi... o  título, né? O rato. Eles mesmos que deram o título. Vamos ver, 

vamos pensar num título. Ah! Já que vocês estão falando tanto nesse 

assunto, vamos aproveitar. Aí eles deram o título: “O rato na escola”. 

Pronto, então, a gente fez um texto coletivo sobre o rato na escola. 

Foi tão interessante, viu? Esse texto eu fiz no quadro, né? Porque foi 

um texto coletivo, eles foram dizendo e eu fui construindo junto com 

eles, né? Já são 3a série, a gente trabalha parágrafo, trabalha a 

questão da pontuação, não é? Então eu construí o texto. Acho que 

foram uns três parágrafos mais ou menos. Não, foram quatro 

parágrafos. Ficou um texto muito bom e interessante que os alunos 

da... Ficou aí no quadro. Então a diretora veio à tarde e viu. Não sabia 

que tinha acontecido o episódio de manhã”. 

Pelo exposto, não encontramos detalhes de um trabalho aprofundado com 

AL, mas sim, uma atividade de produção textual a partir de uma situação real. 

Os conteúdos de AL citados foram “paragrafação” e “pontuação”, mesmo assim, 
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não obtivemos explicação do “como” ocorreu o trabalho com esses dois 

conteúdos (os mestres têm demonstrado dificuldades em exemplificar a 

didatização de AL interligada com textos, cf. Morais, 2002). 

Instigamos a nossa entrevistada a comentar sobre o trabalho que realizava com 

os textos individuais dos alunos: 

“Leio com eles, né? Porque... Coloco o texto no quadro pra todo 

mundo. Eles olham. Peço pra eles fazerem a leitura silenciosa. 

Depois, aí eu leio com eles, né? Aí depois a gente vai transcrever da 

maneira assim... vamos seguir o certo, vamos dizer assim, né? Em 

relação à parte gramatical (...) A gente vai ajeitando devagarzinho (...) 

eu refaço, né? No quadro eles, e até o próprio aluno que permitiu que 

eu colocasse o dele, todos eles copiam sem problema nenhum”.  

Com esse último extrato de entrevista observamos uma dificuldade de 

explicitação, na verbalização da professora, sobre em que consistia fazer 

“seguindo o certo”. Pensamos que a revisão envolveria apenas aspectos como 

ortografia, pontuação, paragrafação. Levando em conta que este tipo de 

atividade não apareceu durante as observações de aula, ficou difícil 

esclarecermos o nível de reflexão lingüística, de fato, praticado pela docente. 

 

5.1.6. O uso do livro didático 

 

5.1.6.1. Seleção dos LDs 

 

Segundo Rejane, naquele ano (2002), a escola não havia recebido LDs e 

as docentes faziam uso dos LDs do ano anterior: 

“Olhe, esse ano, não. Assim... não... não foi selecionado livro não. Até 

porque não veio livro... Nem pra os professores, nem pra o aluno de 

3a e de 4a série. Eu vou dizer 4a série, porque eu tô sabendo também. 
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Então, os livros que a gente tá usando esse ano, são os mesmos do 

ano passado. Eles já vieram, já veio o montante de livros pra gente 

distribuir com os alunos”. 

Indagamos, então, sobre o processo de escolha anterior (sabíamos que 

não poderia ter sido em 2001, pois, pelo programa federal, esta só é feita de três 

em três anos, e a última havia sido realizada em 2000). A docente nos explicou 

que mesmo os LDs que haviam chegado à escola no ano anterior não haviam 

sido escolhidos pelos professores:  

“É isso que tô lhe dizendo. Nós não escolhemos, eles já vieram é... 

determinados assim. Chegaram livros pra 3a série. Aí veio livros (sic) 

pra todos os alunos da 3a e da 4a série, entendeu? Aí então a gente 

distribuiu, um livro pra cada aluno. Livros e também dicionário”. 

Acreditamos, conforme já apontaram Andrade & Morais (2003), que a 

operacionalização do PNLD precisa ser mais pesquisada, pois os dados da 

realidade parecem sugerir um desconhecimento, pelos professores, do 

funcionamento e dos objetivos daquele programa federal. Apesar das suas 

colocações iniciais, a professora Rejane, complementou: 

 “(...) o livro é assim: é... o livro é usado por três alunos, por três anos. 

Então, os alunos do ano passado usaram esse livro da 3a série e 

esses da 3a série, esse ano, tão usando, entendeu? E os que virão da 

2a série vão usar esse mesmo livro. Então, serve pra três anos”. 

Uma vontade que os seus alunos demonstravam era a de escrever nos 

LDs, mas a mestra disse que deu a orientação para que eles não escrevessem 

(pelas razões já citadas). Mencionou ter, ainda, outros cuidados: 

“(...) Peço que encapem os livros e coloquem seus nomes nas capas. 

Peço pra conservar, né? Encapam o dicionário também (...)”.  

Após o que a docente complementou, observamos que ela sabia que os 

LDs, de acordo com o PNLD, deveriam ser utilizados por três anos. Essa 
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Informação, no entanto, parecia não corresponder ao que falou no início: já que 

o compreendia, por que teria estranhado o fato de não terem chegado novos 

LDs no ano de 2002? 

 

5.1.6.2. Freqüência e formas de uso do LD 

 

Observamos que a docente utilizou livros em sete (das oito) aulas 

observadas. Naquelas ocasiões, mesclava questões do LD Festa das Palavras, 

da Minha Primeira Gramática Portuguêsa (sic) e do LD da turma, o Nova 

expressão (dois textos e uma questão de forma incompleta). 

Antes de explicitarmos o que a professora mencionou na entrevista em 

relação ao uso do LD Nova Expressão (NE), consideramos pertinente explicar 

como Rejane informou ter tido acesso à gramática que já mencionamos. Ela 

informou (a mim, pesquisadora) que a gramática havia pertencido a uma diretora 

de uma escola da rede privada. A diretora iria se desfazer da gramática e Rejane 

lhe pediu.  

Retomando à questão do uso do LD NE, a mestra relatou que o utilizava 

quase todos os dias (no período que observamos - oito aulas - fez uso do LD só, 

em duas delas), em dois momentos para trabalhar leitura e noutros dias para 

trabalhar AL. Não mencionou se fazia uso do LDP para trabalhar produção 

textual. Apresentamos abaixo, um depoimento que envolveu sua opinião sobre o 

LDP Nova Expressão (incluindo a forma de usá-lo): 

“(...) Ele é bom, dá pra trabalhar. A gente é... Pega temas com ele pra 

desenvolver, né? Independente que o livro esteja cobrando aquele 

determinado... Às vezes eu pego um tema que ele apresente... 

digamos, bota uma questão, um tema e a gente desenvolve de outra 

maneira. Vai depender de acordo com a aceitação da turma. A gente 

vai fazer como? Assim mesmo? Eu levo muito pra sala, né? Como é 
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que a gente vai fazer? Vamos fazer assim? Pode fazer assim? Então, 

pronto, a gente pode trabalhar das duas maneiras: seguindo os 

passos que o livro traz ou não. Na maioria das vezes, eu aproveito, 

certo? Os questionamentos que ele traz e a gente bola um tema e 

desenvolve, certo? Na maioria das vezes eu aproveito dessa forma”.  

Conforme nos informou, no ano de 2000 Rejane havia trabalhado com o 

LD ALP54 (também com 3ª série), considerando-o “elevado” para os alunos da 

rede pública estadual. Por ocasião da nossa pesquisa (2002), utilizando o LD 

Nova Expressão, disse que o aproveitava mais que o ALP. 

“(...) Agora, esse eu aproveito mais, né? (...) Trabalho bem, mesmo 

quando eu trabalhava com o ALP... Eu criei uma aversão por ele, mas 

aquela aversão que eu não deixei que o aluno percebesse”. 

Constatamos nos depoimentos de Rejane uma posição um tanto 

contraditória em relação ao LD Nova Expressão: 

“(...) Ele é bom pra trabalhar gramática também. É bom, a gente 

aproveita. (...) Não vou dizer que o livro é ruim, né? Porque eu acho 

assim é... Não existe um livro totalmente ruim, né? A gente aproveita 

o máximo que ele traz, os questionamentos que ele traz (...). 

“(...) Dá pra trabalhar gramática com eles [os alunos], dá. A ortografia 

dele... assim... o tamanho da letra é bom. A letra dele é... dá pra o 

aluno fazer a leitura bem. Porque tem livros que a letra é miudinha, 

né? Muito pequena. Então a gente sabe que tem aluno que tem 

problema de vista... então, fica difícil pro aluno fazer a leitura 

silenciosa, a leitura individual, certo? Os textos ele traz um tipo de 

letra bom. Ele traz no tamanho ideal, traz. Eu gosto, certo? Ele não é 

excelente, mas é um livro bom, dá pra trabalhar”. 

 

                                                 
54 CÓCCO, Maria F. & HAILER, M.A. ALP - Análise, Linguagem e Pensamento: um trabalho de 
linguagem numa proposta socioconstrutivista. São Paulo: FTD, 1995.  
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“Dá pra trabalhar com ele. Dá pra gente aproveitar, né? É o Nova 

Expressão, dá para trabalhar, nem é tão bom e também, a gente... 

não vou dizer que é ruim, né? Se eu trabalho com o livro, ele não é 

tão ruim assim” [interessante que mesmo sem ter escolhido o LD que 

utilizava, pareceu assumi-lo]. 

Observamos que nestes pareceres sobre o LDP que utilizava, a docente 

se concentrava em considerações genéricas e referências a aspectos gráficos 

(letras). Após essas declarações, concluiu dizendo que “não” adotaria o LD Nova 

Expressão: 

“(...) eu não escolheria, não. O “Nova Expressão” tá bem melhor que o 

ALP. Eu tô dizendo porque eu tenho conhecimento. Eu já trabalhei 

com um [ALP, 2000) e tô com o outro há 2 anos.” [Nova Expressão, 

2001 e 2002]. 

Apesar das considerações feitas, ela, algumas vezes, utilizava o LD da 

turma (principalmente, os textos que ele trazia). Apresentaremos extratos de 

observação das duas aulas em que ela o utilizou.  

“A mestra pediu que os alunos abrissem o LD na página 142 e fizessem a 

leitura do texto As coisas que a gente fala55. Algumas crianças não trouxeram 

os LDs e a professora os organizou em duplas. Avisou que daria cinco 

minutos para a leitura silenciosa e que depois faria perguntas. Ela, resolveu 

ler para a turma [pelo LD de um aluno]. A turma estava fazendo um barulho 

ensurdecedor. Ela, então, disse: ‘vamos lá? Podemos’? O barulho diminuiu e 

a mestra consegui ler. Inicialmente, disse o nome da autora [Ruth Rocha], 

pediu que prestassem atenção ao título e reforçou que iria fazer perguntas. 

Começou a perguntar e os alunos, a responder, em coro: ‘o que é o título de 

uma história?’ [ninguém respondeu]. Ela insistiu: ‘o título tem a ver com a 

história?’ Os alunos responderam que sim. A mestra continuou: ‘podemos 

                                                 
55 Ruth Rocha 
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dizer tudo o que vem à nossa cabeça? Notaram alguma coisa?’ Eles 

respondem que sim e um disse que não havia notado nada. Houve uma 

interrupção56 para avisos por parte da secretaria. Rejane continuou: 

‘Devemos tomar cuidado com as coisas que a gente fala, pensar bastante 

para não sair besteira’. ‘Como está escrito esse texto?’ Os alunos disseram: 

‘em verso’. A mestra: ‘e é?! [fazendo uma forte entonação para eles 

perceberam que não era]. Surtiu efeito, imediatamente, eles falaram ‘em 

prosa’. A mestra insistiu, ainda: ‘ tem um detalhe nesse texto, quem 

descobriu?’ Um aluno disse com as suas palavras um trecho do 1o parágrafo: 

‘voando sai por um ouvido e depois...’ A professora o interrompeu: ‘eu não 

estou falando no sentido não, voltando para português [contradição com o 

que dissera sobre valorizar/explorar a expressão do aluno]. Vou ler de novo 

[observei que ela queria que os alunos dissessem que o texto tinha rimas]. Ao 

reler ela foi dizendo as rimas dos parágrafos; ao mesmo tempo em que 

perguntava se os sons eram parecidos. Eles respondiam que sim. ‘Agora, nós 

vamos fazer a atividade do LD’. ‘Vamos aproveitar o texto e fazer duas 

atividades interessantes. Prestem atenção, vocês vão tirar do texto, não é da 

cabeça, não.Vocês vão tirar do texto só as palavrinhas que rimam, só as 

palavras, não as frases’ [esse foi o 1o quesito]. No 2o quesito, ela solicitou 

que eles retirassem os verbos do texto, não importando a conjugação, se 1ª, 

2ª, 3ª. Depois que explicou foi que copiou os quesitos no quadro [ela copiava, 

explicando]” (1ª  observação). 

Apesar de ter dito que iriam fazer atividade do LD, Rejane propôs 

questões que ela mesmo criara (solicitou do texto, “rimas” e “verbos”). Antes de 

explicarmos como transcorreu o restante da aula, veremos o que o LD trazia 

como proposta de exercício. Ele trazia sugestões de como explorar a leitura: 

                                                 
56 Interrupções foram constantes em todas as aulas: para avisos, atender telefone, atendimento 
de pais (aliás, eles eram atendidos com muita atenção pela professora. O problema é que a 
turma ficava sozinha, às vezes por mais de 30 minutos). 
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antes, durante e depois da mesma; apresentava propostas de discussão 

interessantes. Na seção O Jeito do Texto (a que tratava mais especificamente 

dos conhecimentos lingüísticos), estavam propostas atividades envolvendo o 

texto dissertativo (parágrafos, argumentos), havendo, ainda, nesse sentido, 

questões de elaboração pessoal.  

Retomando a aula, complementamos: 

“(...) teve inicio a correção coletiva. A mestra circulava entre as banca,s 

atendendo aos alunos e dava explicações do tipo: ‘verbo é a ação, é o que a 

gente tá fazendo’. Em seguida, foi ao quadro para ir registrando as 

respostas. Uma aluna perguntou se ‘distraído’ era verbo. A professora 

respondeu: ‘Não, preste atenção: fulano está distraído/ fulano é distraído’ 

[não complementou e a aluna também não perguntou]. Em um determinado 

momento, a professora perguntou a um aluno: ‘nosso é o quê?’ Ele 

respondeu: ‘meu e seu’. Ela, então, disse que queria saber de que assunto se 

tratava. O menino respondeu, perguntando [ou melhor, arriscando]: 

‘presente’? ‘Pretérito’? A mestra disse que eles estavam fazendo-a passar 

vergonha, pois tinham visto aquele assunto há poucos dias (...)”. (1ª 

observação).  

Na outra aula em que a professora usou o LD NE, aconteceu algo 

semelhante: o texto foi do NE e dentre as três atividades propostas, uma fora de 

sua autoria e duas do LD Festa das Palavras. Vejamos como ocorreu: 

“(...)’ Vocês vão fazer a leitura do texto Uma menina do seu tamanho57, do 

nosso LD, páginas 20 e 21’. Uma aluna começou a ler para a turma, porém, 

ninguém a ouvia por conta do barulho. A professora reclamou e o barulho 

diminuiu um pouco [o ambiente era super estressante, no entanto, parecia que 

professoras e alunos não percebiam o quanto aquela situação os poderia estar 

prejudicando] A aluna voltou a ler para a turma. A professora avisou que iria 

                                                 
57 Ana Maria Machado. 
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mandar acompanhar, justamente, quem não estava acompanhando58. Depois, 

ela leu um parágrafo com e sem pontuação e perguntou se eles haviam 

percebido a diferença. Não esperou resposta e disse: ‘prestem atenção à 

pontuação, onde tem vírgula, tem que dar uma paradinha’. Chamou atenção 

para os parágrafos. A leitura prosseguiu: um terminava uma parte e o outro 

continuava”. (5ª observação). 

O conteúdo gramatical que foi trabalhado a partir daquele texto foi “graus 

do substantivo” (o LD suscitava essa classe gramatical, em um contexto, e sem 

uso de terminologias). A professora fez uma breve revisão daquele conteúdo 

(utilizando-se de exemplos que criara) e em seguida, leu com os alunos a 1ª 

questão do LD (p. 23 - era um misto de explicação com questão). 

Mostraremos, primeiramente, as questões do LD, para em seguida, 

demonstrarmos o exercício que a mestra, de fato, usou: 

Seção O Jeito do Texto: 1) observe as palavras: menina - indica tamanho 

normal; menininha - indica tamanho pequeno; meninona - indica tamanho 

grande. Como você observou, uma mesma palavra pode variar para indicar 

tamanhos diferentes daquilo a que se refere: menininha é um diminutivo; 

meninona é um aumentativo. a) No texto aparecem outras palavras que estão na 

forma diminutiva ou na aumentativa. Escolha e anote algumas; b) Você mesmo 

deve usar um “punhadão de palavras no aumentativo e no diminutivo! Então 

registre algumas. O LD trazia mais três questões. A questão número 2 trazia três 

perguntas relacionadas às falas do discurso: a) O que mais aparece no texto são 

trechos de narrador ou falas de personagem?; b) O narrador é personagem do 

texto?; c) As falas são de quais personagens? A questão 3 tratava da pontuação: 

Helena poderia ter respondido de forma diferente ao ouvir as explicações dos 

pais sobre seu tamanho. Coloque-se no lugar dela e: a) faça um comentário 

irritado (use o ponto de exclamação !); b) uma pergunta (use o ponto de 
                                                 
58 Prática ainda presente nas salas de aula. Fica parecendo que o objetivo não é a “leitura”, mas 
sim, “pegar” os alunos que estão dispersos, configurando-se  um objetivo punitivo. 
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interrogação ?); c) deixe uma dúvida no ar (use reticências...); d) dê uma 

resposta negativa (use o ponto final). Finalmente, a questão 4  solicitava uma 

opinião: Você acha que o narrador tem simpatia pela menina? Explique.   

Vejamos, agora, as questões que a professora propôs: 

“1o) Retire do texto “Uma menina do seu tamanho” todas as palavras que 

estão no grau diminutivo e no grau aumentativo e separe-as em duas colunas; 

[apesar de se reportar ao texto, essa questão fora “adaptada” pela mestra]. 

Aqui, além da terminologia utilizada, ela não deixou espaço para que os 

alunos escrevessem palavras que conheciam. 

Em substituição às questões 2 e 3 do LD, a professora extraiu dois 

exercícios do Festa das Palavras (p. 105 e p. 115, respectivamente): 

2o) Reescreva as frases colocando no diminutivo as palavras sublinhadas. a) 

A pulga arranjou uma amiga; b) O meu coelho é branco; c) Ganhei um jogo 

e um carro. 3o) Reescreva as frases no aumentativo: a) O menino perdeu seu 

chinelo; b) Aquela casa é do coelho; c) A cachorra correu atrás do carro; d) 

O garoto piscou o olho esquerdo”. (5ª observação). 

Verificamos que Rejane utilizou o conteúdo abordado pelo LD na 1ª questão, no 

entanto, excluiu as outras atividades, optando por aquelas nos moldes tradicionais, com 

“frases isoladas” e “com pouco ou nenhum sentido”.  

Retomando a 1ª questão, observamos que os alunos apresentavam 

dúvidas interessantes, que continham uma “lógica”. Um aluno achava que a 

palavra “pequena” era “diminutivo” e que a palavra “grande” era “aumentativo”. A 

mestra tentava se fazer entender dizendo que eles tinham que ver o grau. 

Entretanto, mais alunos apresentavam dúvidas da mesma natureza. A 

professora repetia: “não, eu quero o grau”. Dirigindo-se a mim (pesquisadora), 

comentou: “eles estão confundindo com grau”. Explicou novamente: 

‘tamanhinho, por exemplo, é a palavra tamanho que foi para o grau diminutivo”. 

Os alunos demonstravam que, ainda, não haviam entendido. Ela insistiu: “a 
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palavra tamanho não está em grau nenhum, ela só vai para o grau aumentativo 

ou diminutivo quando vai para o grau” [os alunos demonstraram que ainda não 

tinham entendido] (5ª observação). 

Na resolução do 2o e do 3o quesito, observamos que o que parecia ser 

importante era o emprego, segundo a gramática, e não o “sentido da 

comunicação”. Inclusive, um aluno disse se divertindo: “o menino perdeu o 

cabeção” [todos riram muito]. Na letra “b” do 3o quesito, a mestra advertiu: “eu 

não quero casona, não, é casarão”. 

Verificamos, portanto, que a didatização daqueles conteúdos, proposta 

por Rejane, distanciava-se do que o LD NE propunha/explicava: uma mesma 

palavra pode variar para indicar tamanhos diferentes daquilo a que se refere 

(tamanhos: normal, pequeno e grande - NE3: 20-21).  Distanciava-se, ainda, das 

considerações feitas por Dias (2001), quando disse que alguns autores de LDPs 

atuais tentam levar o aluno a perceber que a relação entre a palavra e a 

exterioridade do texto não têm uma relação direta, isto é, duas ou mais palavras 

podem se distanciar quanto à forma, sem que isso tenha repercussão direta no 

referente enquanto objeto de uma dimensão exterior ao texto. 

A substituição das atividades do LD da turma parecia não ser gratuita, se 

levarmos em consideração que a professora tinha em mãos um LD com o qual 

não se identificava e que já havia afirmado que “não o escolheria”. Dessa forma, 

não nos pareceu estranho o “pouco uso”, ou o “uso diferente” do que propunham 

os autores. O curioso, é que, no contexto de tantas mudanças, considerando, 

principalmente, as orientações dos PCN (amplamente divulgados) a professora 

“não aparentava conflito”. Agia como se tivesse certeza de que deveria ensinar 

“todas aquelas classes de palavras” e “da forma como ensinava”! 

A seguir, apresentamos o restante daquela situação, na qual a docente 

utilizou outro texto, do LD Festa das Palavras, página 45: 
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“(...) Escreveu o texto59 no quadro: O leão chamado João/A jibóia chamada 

Lindóia/ A onça, Ana Mendonça/ O periquito, Zeca de Brito/ O camelo 

chamado Campelo/ O grilo chamado Murilo. A avestruz, Luiz da Cruz/ o gato 

chamado Renato. A anta chamada Samanta. A borboleta, Antonieta. Autora: 

Laura Góes. Os alunos se divertiram muito com as rimas. (4ª 

observação). 

Como o texto60 trazia animais com nomes de pessoas, aconteceu uma 

“confusão” idêntica à registrada numa atividade proposta pelo LD na Trilha do 

Texto (p. 46), utilizado pela professora da 4ª série (conforme veremos a seguir). 

A turma se confundiu bastante: eles estavam considerando todos os 

animais como substantivos próprios (já que estes se apresentavam com nomes 

próprios). A docente explicou, por exemplo, que cachorro era comum, mas que 

tinha gente que botava nome de pessoas e nome de pessoas era substantivo 

próprio. E complementou: ‘o povo bota nome de gente em bicho’ (contou para a 

turma uma história real de uma cadela que morreu enforcada e disse que o 

nome dela era Kely Cristina). Com o exemplo, a turma se mobilizou e vários 

alunos contaram histórias (4ª observação). 

Em determinada ocasião a professora se dirigiu a mim (pesquisadora) 

para explicar porque utilizava Festa das Palavras: 

“(...) Esse é bom, porque pelo menos tem o que os livros novos não tem:  

planejamento [falou com ênfase], para a gente se orientar, porque a gente 

precisa, né? Só que ele não traz sinônimos, só antônimos, então eu vou 

completar com a gramática que eu tenho”. (3ª observação). 

 Apresentamos, agora, exercícios retirados de um extrato da 3ª 

observação com o uso da gramática (pp.56 e p.47): 

                                                 
59 A mestra não colocou título. 
60 Ao nosso ver, não se tratava de um texto. Percebia-se claramente que o único objetivo era 
rimar as palavras. 
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"(...) 1o) Complete as orações abaixo com um sinônimo da palavra entre 

parênteses: a) Maria _________(reside) numa bela casa; b) O vigário 

_______ (orava) pelos seus fiéis;  c) os alunos da 3a série________ 

(auxiliaram) na organização da festa. [a questão seguia até a letra ‘f”]. 2o) 

Atribua três adjetivos para cada substantivo: livro; rosas; casas. 3o) Complete 

as frases abaixo: a) Os graus do adjetivo são: ______e __________; b) 

Escreva as três maneiras para a formação do grau comparativo do adjetivo: 

4o) Complete com os comparativos de: a) Superioridade: José é 

__________corajoso __________ Paulo; b) Inferioridade: Hoje está _______ 

frio _________ ontem; c) Igualdade: Este aluno é ___________ aplicado 

________aquele  (...)”. (3ª observação) 

Consideramos importante comentar como os conteúdos que a professora 

trabalhou na aula que acabamos de expor apareciam no LD da 3ª série. Os 

“sinônimos” eram trabalhados nos contextos dos textos. Não vimos a 

substituição de palavras com frases isoladas. Em relação aos “adjetivos”, o LD 

daquela série apresentava apenas a atividade que descrevemos a seguir: 

NE3: 71 1: você deve ter observado que algumas palavras de nossa língua são formadas 

por duas ou três outras ligadas por um sinal chamado hífen ( - ). No texto “Os colegas”, 

aparece uma: vira-lata. Certamente você conhece muitas outras. Veja alguns exemplos 

de palavras que você conhece a até usa: Nomes: guarda-noturno, guarda-roupa, dia-a-

dia, pão de ló, dente-de-leão / Qualidades: cor-de-rosa, azul-marinho, sul-americano, 

surdo-mudo, pão-duro. Questão 1) Você se lembra de mais algumas? Então registre-as 

aqui. Já os graus de adjetivos não foram enfocados pela coleção, em nenhum 

dos seus volumes. 

De acordo com a nossa exposição no capitulo anterior, os autores da 

coleção em que o LD da mestra estava inserido não pareciam preocupados com 

“terminologias” e “definições” das “classes gramaticais”, tanto que até tentamos 

estabelecer uma relação com o problema do “apagamento do conceito” 
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(segundo DIAS, 2001). A professora, entretanto, assumia uma perspectiva 

oposta, ao enfatizar em seu ensino o uso de nomenclaturas e classificações. 

  

5.1.6.3. Parecer sobre o LD e o MP 

 

Analisamos, então, um contexto educacional no qual a escolha dos 

docentes tem recaído de forma majoritária em LDs recomendados com 

ressalvas. É interessante refletir que esses mestres apresentavam, muitas 

vezes, discursos que se aproximavam das prescrições oficiais61 e, no momento 

da transposição para a prática, preferiam usar LDs que apresentavam propostas 

“mais tradicionais”. O quadro encontrado parece evidenciar uma dificuldade de 

efetivação de alternativas didáticas, ancoradas nessas concepções que se 

tornaram hegemônicas. 

Entendemos que a falta de acesso ao MP também contribuiria para o 

problema que caracterizamos, já que acreditamos que o estudo daquele 

documento poderia auxiliar os docentes a fazer a transposição na sala de aula. A 

professora Rejane também estava inserida nessa situação: vimos que ela não 

tivera acesso ao MP do LD que utilizava com a sua 3ª série. 

Por não ter tido acesso ao MP, a mestra não pôde tecer comentários que 

nos ajudassem a caracterizar melhor a situação atual. Por outro lado, a falta de 

acesso ao MP, por si só, pode se constituir em um dado importante nas nossas 

análises. 

A mestra nos disse: 

                                                 
61 Constatação também feita por Andrade & Morais (2003) e neste estudo, podemos exemplificar, 
principalmente, com a mestra n. 02, da 4ª série. 
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“É horrível não ter o LD do professor. Eu tenho que levar o de um 

aluno para olhar em casa, é horrível isso, ficar sem o livro do 

professor” (4ª observação). 

Em uma das aulas em que fez uso do NE, a professora Rejane pareceu 

decidir o que trabalharia na hora da aula62.  Provavelmente, o fato de não possuir 

o MP tivesse contribuído para essa situação (5ª observação). 

Na busca de elementos que enriquecessem o nosso estudo, consultamos 

a mestra sobre o MP do ALP63, já que ela afirmou ter tido acesso ao mesmo no 

ano de 2000: 

“Tinha, as orientações, né? Assim... Sugestões interessantes. Mas, 

como eu falei... dá pra gente trabalhar com aluno em sala de aula, a 

linguagem, a leitura, principalmente. A gente tem que começar lá do 

início mesmo, com aluno nas séries iniciais. Então, ele tá, vamos dizer 

assim, muito elevado pro nível da turma”. 

Interpretamos que “sugestões interessantes” parece vago e/ou amplo 

demais e a conjunção “mas” antes de “dá pra gente trabalhar”, sugere um uso 

com restrições. 

 

5.1.6.4. Uso de outros materiais didáticos e dos dicionários, 

especificamente 

 

Albuquerque (2002) nos aponta que a década de 80 assistiu ao 

surgimento de um forte discurso contrário à utilização de livros didáticos. As 

críticas se referiam tanto a erros conceituais e ideologias veiculadas pelos LDs, 

                                                 
62 Aula que já relatamos, quando a mestra fez uso do texto Uma menina do seu tamanho e 
questões do LD Festa das Palavras.  
63 Talvez, encontrássemos concepções e/ ou orientações em comum com o Nova Expressão, já 
que os mesmos receberam o mesmo tipo de conceito pelos PNLDs (1998/1999, ALP e 
2000/2001 Nova Expressão). Ambos haviam sido recomendados. 
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quanto à questão da desqualificação docente64. O uso do LD passou a ser 

vinculado a uma “prática tradicional de ensino”, que precisaria ser ultrapassada, 

negada, pelos professores, estando vinculado ao tradicional / errado 

(Albuquerque, ibid).  

É possível que essas críticas tenham contribuído para que muitos mestres 

deixassem de fazer uso exclusivo de LDs em suas aulas e passassem, quase 

sempre, a mencionar o uso de outros materiais. A professora Rejane informou 

que fazia uso de diversos tipos de textos, como livros de histórias de que a 

escola dispunha, livros de história que trazia de casa e também textos 

xerocados, justificando que não gostava de trabalhar só com “quadro e livro”: 

“(...) Eu trago livros também. Eu trago textos, como já falei pra você. 

Então, eu não trabalho só com ele [o LD Nova Expressão] 

diretamente” (...) Não é só trabalhar quadro, quadro, quadro, livro, 

livro, livro. Entendeu?(...) Eu saio aproveitando o que a gente tem. Do 

livro que eu trabalho, do texto, de um texto que eu boto no quadro, de 

um texto que o aluno traz”. 

No entanto, com a amostra de práticas que tivemos (pequena, é verdade), 

não houve a oportunidade ver a didatização de conteúdos de AL com outros 

materiais.  

A dificuldade em relacionar o uso de outros materiais com o LD foi 

predominante no estudo de Andrade & Morais (2003), em que, das seis mestras 

entrevistadas, a maioria afirmou não conseguir fazer aquela relação. As duas 

professoras que disseram fazê-lo, apresentaram justificativas que pareciam 

revelar uma concepção/solução simplista para conseguir aquela articulação 

(localizar nos LDPs o conteúdo que estaria sendo trabalhado com uso de outro 

material). Nesse sentido, podemos considerar que a professora Rejane, também, 

                                                 
64 Os LDs criariam uma dissociação entre aqueles que executam o trabalho pedagógico – os 
docentes – e aqueles que o concebem, planejam e estabelecem suas finalidades – os autores de 
LDs e as editoras - e a principal conseqüência disso consistiria numa diminuição das exigências 
de formação e preparo docente (BATISTA, 2000, p. 538). 
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apresentou uma solução “simplista”, uma vez que pela explicação por ela 

apresentada, tratava-se de conferir a presença daquele conteúdo no livro. 

“(...) Tem determinados assuntos que não dá pra relacionar, mas na 

maioria das vezes eu relaciono. Faço a relação, né? Até porque eu 

não gosto de... Eles perguntam: ‘tia, tem no livro?’ Fica naquela... já 

que eles têm aquele instrumento. Vamos que fosse assim... Eles 

consideram como apoio... um poder, uma coisa deles, né? O livro eles 

abraçam, mesmo, o livro. ‘Tia, tem no livro?’ Quando não tem, eu não 

digo que não tem. Eu digo: ‘vamos ver se tem, pesquisem lá’. Mas eu 

já fiz a minha ... preparei minha aula, né? Já... fiz o cronograma, né? 

Já preparei a aula e já sei se tem ou se não tem. Então, eu deixo que 

eles pesquisem. Eu digo assim: ‘pesquisem no livro e tal. Se não tiver, 

pesquisem em outros livros’. Eu digo assim pra eles”. 

Causou-nos surpresa que a professora Rejane tivesse considerado que 

os alunos tinham o LD como um apoio, até mesmo como um poder (de acordo 

com as suas palavras) e, ao mesmo tempo, não o aproveitasse para as suas 

aulas. Não compreendemos, também, como se casam o fato de a professora 

demonstrar pouco interesse no uso do LD e, ao mesmo tempo, solicitar que as 

crianças tivessem cuidado com aquele material: pediu que todos os encapassem 

e avisou que eles seriam utilizados por outras crianças (inclusive, presenciamos 

a devolução dos LDs pelos alunos). 

Sabemos que por muito tempo o LD foi -muitas vezes, ainda é- um 

instrumento fundamental na prática do professor (OLIVEIRA,1984, BATISTA, 

2000), no entanto, a mestra aqui enfocada, disse ser O LD um apoio “para o 

aluno”. Ao explorarmos o seu depoimento, complementou que o livro se 

constituía em um apoio também para o “professor”. Estaríamos diante do que 

Albuquerque (2002) denominou de negação do LD? Na medida em que a 

professora disse, em primeiro lugar, que o LD era um apoio para o aluno, 
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pareceu-nos querer diminuir a sua necessidade de fazer um uso predominante 

daquele instrumento pedagógico. 

Vimos que em diversos trechos da entrevista a docente revelou que a 

gramática era importante e que teria que ser “trabalhada”. Um dos momentos em 

que reforçou essa posição ocorreu ao explicar a forma como utilizava o 

dicionário em sala de aula, especificamente, ao citar o alfabeto, a ordem 

alfabética como pré-requisito65 para se usar o dicionário. 

Interessante, é que tal qual a nossa professora da 4ª série, ao trabalhar 

um texto, música, hino, etc., a professora Rejane disse que selecionava as 

palavras que considerava que seriam difíceis para os aprendizes e que iriam 

exigir consulta ao dicionário. Feita a pesquisa, disse que se preocupava com a 

substituição no texto para ver se estava coerente com a história (nesse 

momento, vimos a preocupação com a coerência textual, com o discurso, 

embora a docente não tivesse usado esses termos). Eis sua explicação:  

“(...) Então, eu grifo as palavras, sublinho. Eles copiam o hino, 

digamos assim, porque o hino é um texto em verso, né? Então eles, a 

gente sublinha... eu sublinho as palavras. Aí pergunto a eles se eles 

conhecem, já viram aquela palavra... ‘Não?’ ‘Então, vocês vão 

pesquisar’. Eles pesquisam em casa e pesquisam aqui também. 

Quando é pesquisa de casa, eles estão com o dicionário na mão (...) 

ordem alfabética, né? A,B C,... Então a gente vai procurar no 

dicionário nessa mesma ordem. Fui explicando pra eles. Não é um 

trabalho fácil, não. Mas é interessante, certo? Claro que trabalho de 

professor não é fácil. Mas é interessante. E eles desenvolvem agora 

na maior tranqüilidade. Eles pesquisam. É... quando chega aqui... eu 

também pesquiso em casa. (...) eles trazem, quando chega aqui, a 

gente complementa quando falta alguma coisa do deles. Aí, eu 

                                                 
65 Termo nosso. 
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complemento com o que eu tenho, certo? Aí, a gente volta pro texto, 

concluindo que é um texto pra ver o significado daquela palavra, 

entendeu? Se tá de acordo com o que diz a história, com o que diz o 

texto. Eu trabalho nessa linha”. 

Nesse sentido, vimos uma semelhança com o que propõe o LD. Talvez 

pela extensão da nossa amostra de observações (oito aulas, apenas) não 

tenhamos tido a oportunidade de presenciar um trabalho tal qual descreveu a 

professora. 

Relatou o ânimo das crianças com o uso do dicionário e também o que 

fazia quando estas apresentavam dificuldades: 

 “‘Onde é, tia?’ ‘Qual é a página?’ Aí, eu vou junto com ele, né? Às 

vezes eu não tô com o meu aqui, né? Aí, eu pego o deles. Aí, quando 

eles estão muito, assim... aperreados, não estão achando a página de 

jeito nenhum, eu digo: ‘espera aí, calma’, aí eu vou e digo a página. 

‘Agora, procurem a palavra aí’. Aí, eu digo a página, eles vão, né? 

Que na página tem várias palavras. Aí, eles acham, ficam tudo 

eufórico (sic). Cada um que queira dizer primeiro o significado da 

palavra, é interessante, é bom. Fica uma zoada na sala, mas é bom.”  

De início, os alunos não levavam os dicionários com regularidade para a 

escola, segundo a mestra; quando muito, levavam para as aulas de português. 

Ela precisou conscientizá-los da importância de levarem todos os dias, para 

todas as disciplinas. 

No entanto, não vimos na entrevista ou nas aulas observadas o uso do 

dicionário para a resolução de dúvidas ortográficas, uma dificuldade dos alunos 

que a preocupava (e que não recebia um tratamento sistemático por parte dos 

autores do LD). 
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5.1.6.5. Influência do LD e/ou de outros fatores em possíveis mudanças na 

prática de AL e dificuldades que persistiam na prática 

 

As justificativas apresentadas pela professora, após afirmar que os novos 

LDs têm influenciado a sua prática não nos pareceram claras. Observemos a 

sua fala: 

“Tem contribuído bem” (...) a gente, como eu falei, né? A gente 

aproveita o que ele tem, o que ele dá de bom, assim (...)”. 

O segundo trecho desse depoimento parece se situar no que a mestra já 

havia exposto anteriormente e parece se aplicar a qualquer LD. Ela disse: 

“Ajudaram (os LD), porque a gente é... no meu caso assim... eu... 

consigo trabalhar de maneira diferente. Não consigo trabalhar o livro 

é... só o livro daquele jeito que o livro traz. Trabalho o que ele traz, 

né? E faço a relação com outros livros e com conteúdo que eu tô 

trabalhando. Então, ele contribui, então, ele ajudou na mudança”. 

Pareceu-nos mais uma ampliação do “olhar” para relacionar “fontes 

diferentes” e propor um trabalho “integrado” do que uma contribuição essencial 

dos LDPs. É importante lembrarmos que, anteriormente, a professora se referiu 

a “relacionar o uso de outros materiais com o que tem no livro”, apenas 

“localizando-os”.  

A professora Rejane mencionou que o perfil do alunado com que 

trabalhava a cada ano tem influenciado a sua prática, uma vez que precisava, 

quase sempre, fazer adaptações para atendê-los: 

Vejamos os depoimentos: 

“(...) A gente muda né? A gente vai vendo assim... até por que assim... 

a turma do ano passado... digamos... um exemplo, a turma do ano 

passado, não é igual à turma desse ano, certo? Então, a gente 

sempre muda um pouco. Eu vou aprimorando, não é? À medida que 
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eu vou percebendo alguma coisa que o aluno diz... alguma coisa que 

eu... é... percebi, então, eu vou aprimorando (...) vou mudando minha 

forma de trabalhar, né? Vou me... têm coisas que eu me interesso 

mais. Às vezes, alguma coisa que o aluno vem, me diz, então, eu vou 

aproveitando e vou me aprimorando naquele aspecto. Eu acredito ter 

mudado, como você falou, de quando eu entrei no estado até então... 

mudou. Mudei... acho que mudei minha forma de trabalhar”. 

Em uma das ocasiões também falou em mudanças, referindo-se 

especificamente a planejamento: 

“(...) Todo ano eu mudo o meu planejamento, todo ano é assim, a gente vai 

mudando algumas coisas. O ano que vem já vou mudar algumas coisas de 

novo. É assim mesmo, não é? (...)” (4ª observação). 

Ao consultarmos a docente acerca das suas dificuldades com o trabalho 

de AL, obtivemos respostas de cunho mais geral como os problemas sociais da 

clientela, o que requeria, segundo Rejane, um acolhimento maior por parte do 

docente. 

Um outro aspecto mencionado se referiu à tradição do ensino escolar a 

que o aluno estava habituado: copiar, repetir. Questão que, segundo a mestra, 

fazia, muitas vezes surgir um estranhamento entre os alunos quando ela lhes 

propunha um tipo de aula baseado em “discussões”, em “escuta de suas 

opiniões66”, etc. Referindo-se especificamente à AL, a professora citou a 

dificuldade de trabalhar com alunos ainda não suficientemente alfabetizados nas 

3ª e 4ª séries em que já atuou.  

A professora acrescentou que, por conta das dificuldades que os alunos 

tinham em leitura, trabalhar com LDPs que tivessem textos muito longos 

                                                 
66 Na amostra de aulas que tivemos não presenciamos aulas voltadas para discussões e/ou 
reflexões. 
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dificultava bastante. Apesar de apontar problemas em alguns livros, ressaltou 

que trabalhar sem LD era muito difícil. 

 

5.2. Estudo de caso II: concepções e práticas de ensino da professora 

Márcia 

 

5.2.1. Objetivos para o ensino de língua portuguesa e de análise lingüística 

 

 Ao ser indagada sobre os objetivos que tinha em mente para a série em 

que lecionava, a professora, em primeiro lugar, fez referência à questão da 

textualidade, o que tem correspondência com as atuais prescrições para o 

ensino de língua: o texto como unidade central, estruturador de todo o trabalho 

pedagógico. 

“(...) envolver as crianças de forma que elas possam produzir textos 

coerentes e com coesão. Esse, assim, é o meu foco na 4ª série”. 

Depois, [parecendo achar que a sua resposta estava incompleta], acrescentou: 

“(...) Quando eu penso em textos, né? Eu não penso só a questão da 

coerência e da coesão, também me preocupo muito com a questão da 

ortografia e depois vem a questão da pontuação. E, assim, a parte 

também da gramática... eu  pego muito a questão de substantivos, 

verbos, adjetivos, mas nunca, assim, isoladamente. O principal 

mesmo que eu tenho em vista... Porque, olha, os nossos alunos, eles 

têm uma dificuldade em produção de textos que é um caso seriíssimo, 

não é? Eles escrevem, mas não têm coerência, falta coesão, 

entendeu? Tem o início, aí eles, no meio, eles, não têm assim ... 

misturam as idéias. Essa questão pra mim é a mais complexa”. 

Referiu-se novamente aos aspectos ortográficos: 
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“(...) uma das minhas maiores preocupações é a ortografia, não é?... 

Ortografia está dentro da gramática?”. 

Pelo depoimento, nosso sujeito revelou uma preocupação tanto com os 

aspectos discursivos, quanto com os aspectos notacionais e citou conteúdos da 

gramática normativa: classes de palavras (substantivo, verbo, adjetivo). 

Vejamos uma outra parte do seu depoimento: 

“(...) O meu objetivo é que eles tenham o domínio da gramática, 

porque para que um texto seja compreensível, é preciso que ele 

respeite as regras gramaticais. Então, eu entendo assim, sinto dessa 

forma. Então, por isso eu acho fundamental trabalhar gramática (...)”. 

Aqui, defendeu que o aluno precisaria saber a gramática para produzir um 

texto compreensível. A concepção que revelava sobre gramática poderá nos 

ajudar a entender o seu trabalho. E é disso que trataremos no item a seguir. 

 

5.2.2. Concepções sobre gramática ou análise lingüística e sobre erro 

 

A professora expressou as suas concepções, demonstrando viver um 

conflito em relação à didatização do eixo de AL: 

“A minha concepção de gramática é assim... é algo que está... é uma 

parte da Língua Portuguesa... eu vejo a gramática como uma parte e 

eu ainda a entendo assim. É, as questões de ordem ortográfica, de 

análise, de síntese, entendeu? Eu vejo assim a gramática ainda, eu 

tenho essa concepção ainda de gramática. E veja, mesmo assim eu 

sinto uma certa dificuldade quando a gente começa a trabalhar a 

questão... assim... da construção, né? De conhecimento é... que é 

assim...”não, você precisa trabalhar textos”, mas, a... assim... a 

gramática, eu não sei bem, como isso é colocado. A gramática não é 

tão importante, e eu entendo que a gramática é importante, agora ...”. 
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A mestra considerava a gramática importante, tentava relacionar o 

trabalho da mesma com textos, ao mesmo tempo em que demonstrava dúvidas 

quanto à operacionalização. Acreditamos que as suas colocações são bastante 

representativas da situação atual em que os mestres enfrentam a tarefa muitas 

vezes solitária de mudar a forma de trabalhar a língua na escola (cf. Morais, 

1998). 

O conflito da mestra se viu aumentado na unidade escolar em que 

trabalhava, pois outras docentes divergiam quanto ao ensino de AL, 

apresentando posições polarizadas. Exemplificaremos abaixo uma dessas 

posições: 

“É, é assim, vou colocar: uma amiga me questionou porque eu tava 

trabalhando sílabas tônicas e a posição das sílabas tônicas com a 4ª 

série, como trabalhei substantivo, adjetivo e... ela acha que por eu 

trabalhar isso, eu estou sendo muito tradicional. E eu não vejo que 

trabalhar o conteúdo seja tradicional (...)”. 

A professora, apesar de “achar que deveria trabalhar gramática”, em uma 

de suas aulas disse aos alunos: 

“Vocês já perceberam que mesmo sem a gente estudar os verbos, a gente 

sabe? A gente sabe mesmo sem estudar a gramática (...) Acho que é pelo 

próprio convívio, mesmo sem termos estudado a gramática, a gente acerta. 

Mesmo sem estudar no livro, pelo convívio com os amigos, com os pais, por 

exemplo: Titio viajei’ [referindo-se à questão do exercício que ela própria 

elaborou quando trabalhou verbos], a frase ficaria sem sentido”. (7ª 

observação). 

Pareceu-nos que a mestra trabalhou verbos com questões de sua autoria, 

por conta de não encontrar no LD da turma questões do tipo que parecia preferir. 
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Mesmo assim, ela trabalhava “conteúdos gramaticais convencionais” e 

dizia não se sentir tradicional por isso. Nesse sentido, opinou sobre o que 

deveria mudar: 

“(...) Eu entendo que o que a gente precisa é mudar essa forma de 

trabalhar os conteúdos. Trabalhar de forma que tenha um sentido 

para o aluno, mostrar para ele essa necessidade. Mas que eu não 

vejo como... eu não me sinto tradicional por trabalhar os conteúdos... 

Agora, eu me sinto ainda tradicional na forma que eu trabalho, que 

ainda não é o que eu acredito que deveria ser. Eu ainda não trabalho 

da maneira que eu sonho, que eu acho que vai realmente atender as 

necessidades das crianças das classes... né?... populares”. 

A mestra nos afirmou que o seu conflito era muito grande. Dizia “conhecer 

a teoria”, mas tinha muitas dificuldades para colocá-la em prática: 

“(...) É uma angústia, é uma coisa que eu acho que não tá só em mim 

não, que todo professor sente isso. Agora, o meu caso é porque eu 

estou mais preocupada, porque eu tô consciente que a coisa tem que 

ir por um outro caminho e eu ainda estou no mesmo caminho, não é? 

Aí, assim, talvez os outros professores ou alguns, não tenham ainda 

despertado, não é? Eu já despertei. Aí você fica se cobrando mais, 

sabe? É muito difícil, eu só espero superar isso, entendesse? [rindo 

bastante]. Não é possível, eu tenho que correr e ganhar essa corrida 

porque é minha, é minha, mas é deles também”. 

Enfocaremos, agora, a concepção de erro e o tratamento que a 

professora Márcia lhe conferia. 

 “Erro... eu entendo que é assim... é um nível de desenvolvimento no 

qual a criança se encontra e ele expressa aquele conhecimento que 

não está... que não é visto como correto, porque não atende aos 
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critérios da linguagem-padrão. Mas o erro, na verdade, ele mostra o 

nível de desenvolvimento no qual a criança se encontra (...)”. 

Dessa forma, a mestra parecia demonstrar compreender tanto que o erro 

fazia parte do percurso do aprendiz em direção às suas aprendizagens, quanto a 

discussão acerca da questão das variedades lingüísticas. Isso nos leva a 

acreditar que a professora Márcia tenha tido acesso a estudos que tratam do 

papel da escola na aquisição da linguagem padrão, da adequação ao contexto 

de uso, etc. 

Apesar de demonstrar uma postura bastante compreensiva ao se referir 

aos erros ortográficos apresentados por seus alunos, nas intervenções que a 

mestra fez, na prática, vimos muito mais um ensino que indicava os erros dos 

alunos e lhes pedia que corrigissem, que um ensino voltado para a compreensão 

com a conseqüente inferência, transferência, generalização. De acordo com 

Morais (1998), “corrigir” e “ensinar” não são exatamente sinônimos e o ensino, 

para ser produtivo, deveria pressupor o uso de estratégias que estimulem a 

reflexão sistemática sobre dificuldades ortográficas específicas. As estratégias 

de indicação/correção foram observadas, principalmente, nos dois momentos de 

produção de textos (6ª e 8ª observações), ocasião em que a mestra apontava os 

freqüentes erros ortográficos dos alunos.  

Uma outra situação digna de registro e reflexão, também, por se tratar do 

uso do LD nas aulas de língua portuguesa, dizia respeito ao emprego de uma 

“irregularidade na nossa norma ortográfica” (especificamente o emprego da letra 

“h”). No extrato a seguir relatamos como ocorreu a didatização: 

“(...) ‘A adivinha vocês já responderam, não foi?’ Lê a adivinha: O herói tem 

na frente/ A Bahia tem no meio/ E baiano não tem? e os alunos responderam: 

letra ‘h’. A mestra complementou dizendo que era uma letra que não tinha 

som [isso está posto em forma de dica, p.46]. Um dos alunos perguntou se era 

uma piada, ela respondeu que não e explicou que algumas palavras existiam 
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na língua portuguesa por conta da origem latina, mas não tinha som e 

exemplificou com a palavra ”hospital”, dizendo que muitos alunos  a 

escreviam sem ‘h’ e era considerado errado pela ortografia. Um outro aluno 

disse a palavra “higiene”, a professora pareceu não ter ouvido, pois 

continuou: ‘Eu pedi que vocês  fizessem uma pesquisa de palavras com letra 

“h”, principalmente, no inicio. Eu vou colocar no quadro, quem não fez, faz 

agora’.” (3ª  observação) 

A seção Estudo da Língua, onde a tarefa que descrevemos estava 

inserida trazia questões de 01 a 09, porém, a professora não trabalhou as duas 

primeiras, que se referiam à pontuação: o aluno iria observar os sinais de 

pontuação usados no 7o e 8o parágrafos do texto (Batizado de rã) e responder 

qual sinal introduzia uma citação; indicava a fala de uma personagem; separava 

elementos de uma enumeração e indicava interrupção de fala (questão 01). Em 

seguida, o aluno deveria observar o uso de virgulas em frases referentes ao 

texto (questão 02, letra “a”) e depois ampliar outras frases (também do texto), 

usando vírgulas e expressões que estavam em quadro (quesito 02, letra “b”).    

O LD, portanto, foi utilizado a partir da questão três, a única tarefa que a 

mestra excluiu, foi uma parte da questão quatro (elaboração de adivinhas). A 

lista de palavras com “h” foi realizada de forma coletiva (a mestra ia anotando no 

quadro, conforme extrato anterior). Na nossa interpretação, o objetivo parecia 

limitar-se mais à resolução de adivinhas que ao aprendizado do emprego da 

letra “h”. Inferimos que ela poderia ter excluído aquela atividade, por não ver 

sentido na mesma (levando-se em conta o ensino da ortografia67). 

Demonstramos, quando da análise da coleção Na trilha do Texto, que o 

investimento no ensino da norma ortográfica, praticamente não aparecia. No LD 

utilizado por nossa mestra (4ª série) muitas “dificuldades ortográficas” apareciam 

                                                 
67 Na nossa interpretação a brincadeira de adivinhas, pode ser interessante, no entanto, se 
precedida do tratamento adequado ao objeto que esteja sendo estudado. Aparecendo de forma 
isolada, dificilmente, teria chance de promover aprendizagens. 



 

 

148
 
 
anunciadas no item que tratava dos “objetivos” para aquela série. No entanto, no 

corpo do livro, apareciam poucas daquelas dificuldades que a autora havia 

apontado e, ainda assim, em forma de adivinhas, não ajudando o aprendiz a 

distinguir os aspectos que ele precisaria “compreender” e os que precisaria 

“memorizar” (cf. Morais, 1998).  Dessa forma, a professora tinha em mãos um 

documento que parecia pouco ajudar na sua prática. Este fato, aliado à ênfase 

no desenvolvimento da textualidade, também priorizado pelo LD, pareciam 

contribuir para que o ensino daquele objeto de conhecimento (ortografia) não se 

efetivasse. 

Concordamos com Morais (2000), quando este diz que, na atualidade, 

muitas exigências se impõem ao professor: ele deveria ensinar práticas variadas 

de produção e compreensão de gêneros orais e escritos, da forma como se dão 

fora do âmbito escolar e, ainda, realizar situações de análise e reflexão sobre a 

língua em substituição às aulas de gramática tradicional. Ocorre que essas 

exigências nem sempre se encontram atendidas na formação inicial do 

professor, nem em programas de formação continuada. Portanto, as 

constatações de Morais (ibid), nos fazem reconhecer que a tarefa docente tem 

adquirido uma complexidade muito grande. O professor, muitas vezes, tem 

consciência que tem que ensinar de outra forma, no entanto, apresenta 

dificuldades na hora de operacionalizar suas intenções. 

 

5.2.3. Conteúdos priorizados e especificamente o papel do ensino das 
classes de palavras da GNT 
 

Sabemos que o ensino de conteúdos gramaticais continua sendo um tema 

polêmico, mesmo depois de décadas de discussão. De 1ª a 4ª série, existem 

aqueles que advogam que nessa etapa escolar o prioritário é ensinar o aluno 

“ler” e “escrever”. Por outro lado, há aqueles que defendem que os conteúdos de 
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AL podem até ser trabalhados, desde que não se use ou que se adie o emprego 

de terminologias da gramática normativa tradicional (cf. Dias, 2001). Outros 

acreditam que nas duas últimas séries (3ª e 4ª) deveria haver um ensino 

sistemático das nomenclaturas e taxonomias. Encontramos essa última posição, 

principalmente, entre muitos docentes de algumas redes (a estadual de 

Pernambuco é um exemplo68). O argumento geralmente utilizado é de que não 

se pode negar ao aluno algo que está disposto e cobrado socialmente (a partir 

da 5ª série e em concursos, etc). A nossa entrevistada parecia se inserir nesta 

perspectiva. Ela mencionou, por diversas vezes, conteúdos referentes às classes 

de palavras da GNT. Recordemos que a mestra deixou isso claro, logo de início, 

ao falar sobre os seus objetivos com o ensino de língua portuguesa. Além de 

coerência e coesão textuais, os conteúdos citados foram substantivos, verbos e 

adjetivos (cf. p. 02 ). 

“(...) numa 4ª série que os meninos ainda estão assim, muito aquém 

em questões de produção de textos, assim... eu não saio trabalhando 

tudo, mas, por exemplo, substantivo, acentuação, que é muito 

importante até para que a criança leia uma palavra e compreenda. 

Pontuação, como você vai compreender um texto se ele não está 

pontuado: Não é? E, verbo, substantivo, adjetivo, assim, eu acho 

importantíssimo, porque quando a gente está se expressando, 

escrevendo, falando, então é importante ter esse domínio, não é? Eu 

sei que o domínio é o formal, não é? É o determinado pela língua-

padrão, é a linguagem da classe dominante, mas a gente tem que 

conviver nesse ambiente e precisa dominar isso”. 

Ainda, em relação aos conteúdos, a professora se preocupava 

especialmente com ortografia e o emprego de maiúsculas e minúsculas. 

                                                 
68 Afirmação baseada no contato diário com professores da rede estadual, uma vez que, exerço a 
função de educadora de apoio (coordenador pedagógico) há 14 anos.  
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Ao indagarmos a nossa mestra sobre o ensino das nomenclaturas da GNT, ela 

nos explicou: 

“Olha, a nomenclatura não é importante, não vejo como fundamental, 

principalmente nas séries iniciais, certo? Na 1ª, 2ª, eu, quando 

trabalho com essas séries, eu nem trabalho essas questões assim de 

nomes. Mas na 3ª eu já começo a introduzir... assim, por exemplo: os 

nomes próprios são substantivos próprios, os nomes comuns são 

substantivos comuns. Mas eu não vejo isso, a nomenclatura, o 

menino saber substantivo... o importante é ele entender o conceito do 

que é nome próprio, o que é um substantivo comum. Isso, não é ele... 

ele definir, pois a criança pode definir o que é um substantivo próprio 

e não identificar o que é um substantivo próprio”.   

Destacamos extratos de observação em que os substantivos estavam 

sendo enfocados, a partir do LD (retomando a atividade do LD que se seguia à 

adivinha): 

“(...) Correção da tarefa de casa (LD página 46, questão 05). A professora 

leu: ‘Se substantivos dão nomes a pessoas, animais, coisas, sentimentos, 

quais seriam os substantivos do classificado? Desapareceu, na Av. Afonso 

Pena, uma rã chamada Aurora. Ela é verde e usa uma medalha pendurada no 

pescoço. Quem a encontrar, contactar com Sílvia ou Glória. Tel. 3909087’. 

Depois, perguntou quais os substantivos que eles haviam encontrado. Os 

alunos responderam: ‘Afonso, Aurora, Sílvia, Glória’. Alguns, disseram que 

não entenderam. Outros, disseram que esqueceram e a professora disse que 

era desinteresse. Os alunos recomeçaram a dizer: ‘rã, medalha, pescoço, 

verde’. A professora corrigiu, dizendo que verde era adjetivo e não 

substantivo. (3ª observação). 

(...) 
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“(...) Interessante é que, de acordo com o LD, inicialmente, eles 

identificariam todos os substantivos do classificado. Depois, é que os alunos 

deveriam arrumá-los segundo algum critério. A mestra colocou os 

substantivos no quadro já de forma separada, de um lado, os próprios, de 

outro, os comuns e não explicou, ou seja, ela mesma estabeleceu o critério e 

não o explicitou aos alunos” (3ª observação). 

Contrariamente ao que mencionou por diversas vezes na entrevista em 

relação ao tempo dos alunos, também naquela atividade ela não pareceu levar 

em conta o tempo dos aprendizes, tanto, que forneceu logo a resposta.  

No próximo extrato de observação, ilustraremos a condução da aula 

referente aos “substantivos próprios e comuns”: 

“(...) A questão seguinte apresentava mais um texto69 (um trecho do texto 

“Batizado de rã”70), com algumas palavras em negrito e na questão já estava 

dito que aqueles nomes eram substantivos. Os alunos, então, deveriam 

identificar os substantivos que haviam sido escritos com inicial maiúscula e 

explicar o porquê. A professora explicou: ‘a primeira coisa a perceber são os 

nomes que estão em destaque, eu disse que destaque são os que estão em 

negrito, ou seja, escuro. Ele [o LD] quer que você agrupe 02 conjuntos, 02 

grupos. Ele dá uma dica: todos os nomes em negrito são substantivos. Aí, 

você vai escolher um critério, uma forma, alguma coisa que vai levar você a 

separar uns substantivos dos outros’. A mestra deu exemplos: ‘rã e Tereza 

são substantivos. Qual a  diferença entre eles?’ Os alunos responderam: ‘rã é 

animal e Tereza é pessoa’. A professora perguntou qual seria a diferença 

entre rã e Tereza. Os alunos responderam: O acento! A professora mostrou-

                                                 
69 A rã esperneava detestando a cerimônia. Teresa pegou um barbante e tentava amarrar o 
santinho no pescoço da rã. Foi quando a rã, que parece que não queria ser batizada, 
escorregou de minha mão, deu vários pulos e caiu dentro do decote de dona Margarida, mãe 
de Teresa. Foi um berro só! – Parece que as mães não gostam de rãs dentro do decote – 
pensei, espantada... (NTT4:46 6). 
70 Os Bichos que Tive: Memórias Zoológicas. Sylvia Orthof. Rio de Janeiro, Salamandra, 1983. p. 
7-10. 
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se preocupada e disse que não. De repente um aluno explicou que rã era 

substantivo comum e Tereza era um substantivo próprio. A professora se 

animou e disse: ‘concordam com ele? [mas não esperou os alunos 

responderem] Vamos usar esse critério. Os comuns de um lado e os próprios 

de outro. Gente, o autor queria que vocês descobrissem isso, o critério era 

esse: os que são comuns e os que são próprios. Agora vocês não vão ter 

dificuldades” [disse isso parecendo aliviada em ver a questão do critério, 

proposta pelo LD, solucionada]. (3ª observação). 

Na nossa interpretação a questão suscitada pelo LD, era interessante, na 

medida em que levava o aluno a pensar e a fazer inferências. No entanto, 

fazemos duas observações: questões dessa natureza não serem recorrentes no 

LD e, ainda, o fato de um “animal ter nome de pessoa”, serviu para confundir os 

alunos. Talvez, fosse irrelevante para o tratamento de outro conteúdo, mas no 

caso dos substantivos próprios e comuns, ao nosso ver, não o foi.  Relatamos a 

confusão no extrato de observação abaixo: 

“A maioria dos alunos considerou que “rã” era substantivo próprio. A 

confusão se deu por conta de no texto [Batizado de rã, pp. 41-42], a rã ter um 

nome de pessoa: Aurora. A mestra esclareceu que “rã” era substantivo 

comum, pois estava se levando em conta a espécie. Interessante que na 

primeira questão [a do anúncio dos classificados] a professora escreveu 

Aurora no quadro [dito pelos alunos] como substantivo próprio e a polêmica 

não foi levantada. (3ª observação). 

Percebemos que a professora Márcia, apesar de ser uma docente muito 

interessada nas aprendizagens dos alunos, oscilou na forma com que fez a 

transposição em sala. Na nossa interpretação, a primeira questão poderia ter 

sido explorada de modo que contribuísse tanto com o conteúdo, quanto com o 

entendimento da questão seguinte. No entanto, ela apenas “respondeu” para os 

alunos. Na segunda questão ela procurou explicar de uma forma muito clara o 
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enunciado, no entanto, acreditamos que se tivesse esperado um pouco mais 

pela turma poderia ter contribuído melhor com a aprendizagem. Pareceu que, 

pelo fato de a mestra ter se deparado com uma proposta de questão que fugia 

um pouco aos modelos tradicionais, tenha se sentido insegura (principalmente 

em relação aos questionamentos feitos pelos alunos e a outros que poderiam 

surgir). Nesse sentido, inferimos que, ao ouvir apenas de um aluno a resposta 

correta, ela pareceu ter pressa “para explicar tudo”. Talvez, a aparente 

insegurança, tenha ocorrido pela natureza da questão. Ao nosso ver, tratava-se 

(se, explorada) de uma atividade em que a professora teria que negociar 

respostas. Ressaltamos que o MP não apresentava orientação de como o 

docente deveria conduzir a tarefa. 

O mesmo trecho do texto “Batizado de rã” foi utilizado para o ensino de 

concordância verbo-nominal (tarefa de casa). A proposta, presente no LD, 

página 47, solicitava que os alunos reescrevessem aquele trecho, substituindo o 

substantivo “rã” pelo plural “rãs”. Eles deveriam fazer as mudanças necessárias 

nas palavras que deveriam concordar com o substantivo no plural. O LD 

orientava, ainda, que os alunos comparassem as suas produções. Vejamos 

como transcorreu: 

“(...) A mestra havia planejado resgatar a atividade de casa, da seguinte 

maneira: os alunos trocariam as produções com os colegas, para que estes 

anotassem o que estivesse diferente do seu. Na prática, ela não conseguiu 

realizar o que planejou, pois os alunos não haviam respondido em casa 

[exceto nove deles] e não se mostravam interessados em trocar com o colega. 

A justificativa apresentada pelos alunos era a de que não haviam entendido. 

A professora explicou novamente e disse que daria 20 minutos para eles 

responderem. Durante aquele tempo, ela circulou de banca em banca, 

orientando os alunos, que ficaram, por quase uma hora, respondendo . 

[brincavam, brigavam, iam ao banheiro, etc]. Quando a professora, 
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desanimada, resolveu “corrigir no quadro”, foi interrompida: hora da 

merenda” (4ª observação). 

(...) 

“Após a merenda o resgate da tarefa foi difícil. No entanto a mestra se 

esforçou para ir colocando no plural palavra por palavra, com muita 

paciência. Alguns alunos disseram que a aula estava morgada e uma aluna, 

dirigia-se a mim [pesquisadora] de dez em dez minutos para saber as horas, 

dizia estar louca para que a aula acabasse. Durante a atividade que a 

docente conduzia, pudemos ouvir de um aluno que ‘para uma palavra ir para 

o plural era só colocar um “s” no final’. A mestra explicou que nem sempre 

era assim, principalmente com os verbos e deu exemplos: ‘escorregou- 

escorregaram; esperneava- esperneavam’. (4ª observação) 

É sabido que os docentes de 3ª e 4ª séries, em sua maioria, preocupam-

se para que os seus alunos aprendam as classificações e nomenclaturas da 

GNT. E é nessa etapa da escolarização que a tradição da disciplina gramatical 

tende a se instalar (cf. Morais, 2002). Entre os problemas com o ensino nesse 

eixo didático estamos observando com este estudo a dificuldade de 

operacionalização de propostas71, mesmo entre os professores que têm 

consciência da necessidade de mudar, como é o caso da docente aqui enfocada 

(diferentemente do que ocorre com os eixos de leitura e escrita (cf. também já 

observou Morais, 1998). 

 

5.2.4. Articulação entre o ensino de AL e as atividades de produção de 

textos 

 

                                                 
71 Que por sua vez, também, não aparecem bem definidas, conforme estudo de Marinho (1998) e 
que já nos referimos no nosso marco teórico. 
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 Sabemos que trabalhar a “partir do texto” se caracteriza freqüentemente 

pela utilização do “texto como pretexto”, utilização esta apontada em diversas 

pesquisas72. É interessante, observarmos que essa prática, que se tornou 

bastante comum, parece ter surgido da interpretação ocorrida no decorrer do 

processo de transposição didática “dos textos do saber” (currículos e manuais 

didáticos) à prática efetiva com os alunos, em relação ao que está prescrito 

oficialmente para o ensino desse eixo didático: gramática contextualizada, 

gramática do texto, em oposição à chamada “gramática da frase”. 

“Geralmente eu faço assim e é interessante. Eu trabalhei um texto é... 

às vezes assim, eu pego aquele determinado conteúdo, trabalho, é 

como assim... é como se eu quisesse trabalhar o conceito com eles, 

daquele conteúdo gramatical e depois a gente vai para o texto e 

procura pesquisar no texto, encontrar aquele conteúdo que foi 

trabalhado”. 

Vimos que a mestra afirmou que as nomenclaturas das classes de 

palavras seriam um complemento necessário, mas não fundamental para o 

trabalho com leitura e produção de textos. A esse respeito, ela teceu ainda o 

comentário abaixo: 

“(...) quando você vai para uma produção de textos e você quer 

avaliar aqueles conteúdos dentro, a partir da produção do texto... eu 

não sei se é porque quando eles estão produzindo um texto, não é? 

Eles estão envolvidos com uma série de questões73 que não é só a 

gramática, a ortografia, mas, eles não conseguem. É interessante, às 

vezes, eles constroem uma frase respeitando aqueles critérios, mas 

quando eles vão produzir o texto, eles, às vezes não empregam a 

letra maiúscula quando deveriam, não usam o ponto quando 

                                                 
72 Ver, por exemplo, Lajolo (1988); Morais (2002); Albuquerque (2002). 
73 Grifos nossos. 
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deveriam, não fazem a concordância do verbo com o substantivo, com 

o adjetivo, e, às vezes, quando é em uma frase, eles fazem, mas 

quando eles estão produzindo os textos deles, eles não fazem isso”.  

A docente dizia observar isso não só quando trabalhava produção de 

textos, mas também com aquela prática de retirar conteúdos gramaticais dos 

textos. 

“(...) quando vai (sic) para o texto, eles têm maiores dificuldades... em 

termos, não só de produção, mas até mesmo de procurar o conteúdo 

dentro do texto”. 

A preocupação com o emprego de maiúsculas, parágrafos, pontos de 

interrogação, exclamação e ponto final em textos se manifestou em uma das 

duas situações de produção de texto proposta aos alunos, durante nossas 

observações: 

“(...) A professora distribuiu com os alunos fotocópias contendo a figura de 

um ‘menino abraçado a uma árvore, chorando’ e propôs que escrevessem um 

texto. Disse que era ‘uma situação em que aparecia também um menino, só 

que diferente da aula passada. Fez vários questionamentos,74 a partir da 

gravura, no sentido de estimular a produção textual dos alunos e mencionou 

também (inclusive, escreveu no quadro) que deveriam ter cuidado com 

parágrafos, pontuação (ponto final. Exclamação e interrogação), letras 

maiúsculas e também que deveriam rever o que escrevessem várias vezes 

(...)”. (6ª observação). 

Na medida em que, ao propor uma produção de texto em sala de aula, a 

mestra explicitava aos alunos a preocupação que deveriam ter com 

determinados aspectos envolvidos na tarefa de produção, pudemos observar 

                                                 
74 “(...) Vocês vão criar uma história e colocar no papel o porquê do menino estar abraçado à 
arvore e chorando... O que houve com ele?! O que aconteceu?! Será que vai acontecer algo com 
essa árvore?! Será que esta árvore está para ser destruída?! Será que ele vai viajar e está se 
despedindo, da árvore?! (a árvore pode ser no seu quintal). Percebemos que há uma relação de 
amor (...) (6ª observação).  
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coerência com o seu discurso. A esse respeito, Góes e Smolka (1992, p. 55) 

também já se referiram, ao afirmarem que, o indivíduo, ao se deparar com a 

tarefa de compor um texto, se “detém para decidir o que dizer”, precisa 

interromper-se para evocar a forma ortográfica de palavras” e também “hesita ao 

retomar o enunciado interrompido”. Para aquelas autoras, a necessidade de 

coordenar esse conjunto de operações, contribui para o sujeito ir aprendendo a 

enunciar seu pensamento para o outro e se constituindo como autor. 

Em relação à produção de textos, destacamos o seguinte extrato, que ao 

mesmo tempo envolvia a produção e conteúdos gramaticais: 

“(...) os alunos foram solicitados a criar, em duplas, um classificado 

contendo os dois tipos de substantivos chamados comuns e próprios (esse era 

o enunciado do LD). Márcia, mudou um pouco: “vocês vão criar um 

classificado diferente do LD, onde apareçam substantivos próprios (pessoas, 

lugares) e comuns”. E continuou: classificado é um anúncio. A docente, 

resgatou uma atividade parecida que eles já haviam feito, deu exemplos: 

pode ser um doente mental que desapareceu, morava na casa número tal... 

um anúncio de jornal, entenderam? Vamos fazer? A mestra pediu que eles 

abrissem o livro na página 15 (tarefa semelhante) e tentou estimulá-los, 

elogiando o desempenho deles na tarefa passada. Em seguida, alertou para o 

uso de maiúsculas, pontuação, repetições” (...) (3ª observação)  

Acerca deste último extrato, destacamos alguns pontos. Vimos que no 

enunciado da questão, a professora explicou a que se referiam os substantivos 

próprios (nome de pessoas, lugares). Cremos que para facilitar para o aluno; o 

resgate da tarefa anterior também pareceu ser importante e a exemplificação 

que dera de um anúncio do desaparecimento de uma pessoa doente. Relativo 

ao último aspecto, percebemos uma contradição, pois ela pediu que eles 

criassem e, no entanto, pouco depois, do exemplo inicial, já exemplificou com o 

desaparecimento da rã (igual ao LD). Provavelmente, a mestra não se deu conta 
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da contradição em sua orientação. Ressaltamos, que o envolvimento das 

crianças na produção foi tanto que ninguém copiou exemplos. Eles colocaram 

questões de seu interesse, como: perda de bicicleta, cães. O conhecimento de 

mundo fora ativado com aquela atividade e também observamos o que pareceu 

ser um conhecimento de ordem textual, pois colocaram palavras típicas de 

anúncios: contato, valores em reais, hectares, cômodos. A professora ficou 

maravilhada com os resultados. 

A mestra nos explicou que, no trabalho que realizava com textos, 

valorizava muito mais a sua organização e estrutura que as nomenclaturas das 

classes gramaticais e aspectos ortográficos, por exemplo. Eis o depoimento: 

“(...) pegando pela produção de textos, elaboração de textos, isso não 

é fundamental não. Elas [as classes de palavras], eu diria que elas 

são um complemento necessário, não é? Para que o texto venha, 

futuramente a ser mais compreensível. Mas, você pode pegar um 

texto cheio de erros ortográficos e ele está um texto coerente, onde 

você entende a mensagem que a criança tá querendo passar. Por 

isso, mais do que valorizar as classes de palavras, eu valorizo essa 

organização, essa estrutura que a criança vai estabelecendo na 

produção de textos”. 

Essa postura tem correspondência no que estava posto no MP (p. 14) do 

LDP utilizado: 

(...) em um primeiro momento os aprendizes devem ser 
orientados a considerarem principalmente o conteúdo e a 
estruturação do texto. Dúvidas quanto à ortografia, pontuação, 
correção e limpeza do texto devem ser deixadas para um 
segundo momento (...). 

 

5.2.5. Ensino com base nos textos dos alunos 

 



 

 

159
 
 

Na entrevista a mestra nos informou que “trabalhar conteúdos de AL a 

partir de textos dos alunos” era um tipo de trabalho de que gostava e que tinha o 

costume de fazer, embora naquele ano ainda não houvesse realizado nenhuma 

atividade dessa natureza75. Ao ser solicitada a explicar como trabalhava AL a 

partir dos os textos dos alunos, explicou: 

 “(...) pego o texto deles e coloco no quadro, do jeito que ele fez e vou 

corrigindo com eles, explorando: por que, digamos, iniciou o texto, não 

é? Esse início desse texto aqui a gente vai iniciar com letra maiúscula. 

Por que a gente inicia com letra maiúscula? Porque todo texto, início 

de texto, início de uma frase, de um pensamento, a gente inicia com 

letra maiúscula. É... Deixe eu ver mais, por que que é “ao meninos”? 

E, não, se a palavra é. meninos, então vai ser “aos” porque “meninos” 

está indicando mais de um, vai para o plural. Eu não digo que o “aos” 

que vem antes é artigo, mas que deve estar no plural para ficar 

organizado, combinando com a palavra “meninos”. Mas não é só isso 

não, até a própria coesão, ele, por exemplo, ele escreveu uma frase, 

um pensamento, aí passa pra outro pensamento, mas não faz aquela 

ligação, então eu pergunto pra eles: “gente, dá para entender isso 

aqui?” “Como é que a gente poderia... o que é que fulano tá querendo 

dizer aqui”? “Está claro”? “Como é que a gente poderia arrumar isso 

aqui de maneira que a gente pudesse entender”? Então, eles dizem. 

Um diz, outro diz e a gente vai arrumando junto com eles (...)”. 

Ela nos afirmou que percebia que os alunos não gostavam muito daquele 

tipo de tarefa: 

“Eu penso que eles gostam mais... acredito que eles gostam mais 

quando a gente faz do texto do livro, do que eles fazerem a 

reconstrução coletivamente”. 

                                                 
75 Estávamos no segundo semestre do ano letivo de 2002.  
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E tentou explicar uma causa possível para o comportamento dos alunos: 

“Eu acho, porque talvez porque a gente não tenha tanto hábito de 

fazer isso e, assim... também eu procuro explicar para eles o porquê 

disso, não é? O porquê dessa reconstrução de texto. Às vezes, eles 

acham - eu tô dizendo a você, por experiência - que aquilo é uma 

bobagem (...) ”professora, pra que isso?” Às vezes, eles ficam dizendo 

assim. Agora, tem uma coisa nisso tudo: eles conseguem, muitas 

vezes, perceber os erros, quando a gente tá fazendo a correção 

assim. Eles conseguem perceber logo os erros, pelo menos os erros 

gramaticais mesmo, muito mais nos textos alheios, de uma outra 

pessoa do que nos próprios textos deles. Isso aí eu já percebi (...)”. 

 Vimos um aspecto um tanto contraditório, pois a professora afirmou 

inicialmente ter o hábito de realizar essa tarefa, ao mesmo tempo em que 

creditava o desinteresse dos alunos à falta de hábito para com esse tipo de 

atividade. 

 

5.2.6. O uso do livro didático 

 

Faremos agora considerações sobre o processo de escolha e seleção do 

LD, vividos pela professora Márcia, para em seguida, demonstrarmos como ela 

informou fazer uso deste material. Traremos dados referentes ao MP e, também, 

da opinião da mestra sobre os conteúdos de AL no LD. 

 

5.2.6.1. Seleção dos LDs 

 
 

No que se refere ao LD utilizado no ano de 2002, tal como a docente do 

estudo de caso I, a professora informou não ter participado do processo de 
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escolha do mesmo, por ser novata na escola e não tinha certeza se teria havido 

reunião de professores com tal propósito.  

O dado por nós obtido é importante e representativo de um novo 

problema, pois se insere nas constatações de Costa Val et all (2001). De acordo 

com a sua pesquisa de âmbito nacional, a escolha de LDs não está ocorrendo tal 

qual prevê o PNLD: estudo do guia e escolha de LDs pelos professores76. Dessa 

forma, as autoras (ibid) constatam que o guia de livros didáticos não tem 

cumprido as funções para o qual foi criado77.  

A rotatividade dos professores das redes públicas se situa entre os 

problemas detectados no estudo e contribui para a ausência dos docentes no 

processo de escolha. A situação da professora Márcia se insere no problema da 

rotatividade, embora por motivo diverso (situação específica de licença médica 

motivada por acidente) daquele encontrado por Costa Val (ibid). Eis a explicação 

do nosso sujeito: 

“Eu cheguei o ano passado, mas eu me afastei. Passei um ano de 

licença, que eu sofri um acidente. Então eu... praticamente tô 

chegando esse ano. Os livros, quando eu vim esse ano, em fevereiro 

não tinha livro, não veio LD”. 

Outra questão que consideramos relevante e que poderia servir de 

subsídio para aqueles responsáveis pelo PNLD, é o fato de o professor 

mencionar que no ano de 2002 não chegaram LDs às escolas. Esse depoimento 

pode ilustrar, mais uma vez, um provável desconhecimento acerca do programa: 

o fato de os livros chegarem para serem utilizados por três anos e que, os 

próximos só chegariam em 2004, por exemplo.  

                                                 
76 Em seu estudo ela observa muita influência das editoras no processo. 
77 Subsidiar as escolhas dos mestres com resenhas explicativas, em que constam as opiniões 
dos especialistas avaliadores (o guia aponta tanto qualidades quanto problemas, como 
indefinições ou lacunas nos LDs).  



 

 

162
 
 

A professora Márcia Informou que participou da escolha em outra escola, 

mas que o livro indicado não chegou (ela não lembrava o nome do LD escolhido 

nessa outra escola). 

Com essas informações temos mais dois elementos: os professores 

reclamam que os LDs que escolhem não chegam e, é freqüente o 

desconhecimento dos títulos e autores dos LDs que haviam indicado. Esta 

situação nos remete aos resultados encontrados por Batista (1998), em que 

grande parte dos docentes por ele pesquisados afirmou não lembrar “autores” e 

“títulos” do material que haviam lido nos três últimos em anos anteriores a sua 

pesquisa (três últimos anos). Pareceu-nos curioso que também não lembrem 

títulos dos LDs com que gostariam de trabalhar. 

 

É importante que citemos o critério que foi utilizado para a “escolha” dos 

LDs na unidade em que nosso sujeito lecionava. 

“(...) existiam muitos [livros] acumulados e a gente foi procurar 

a quantidade. Eu tava com trinta e dois alunos, no início. Então eu fui 

procurar qual era o livro de língua portuguesa que tinha trinta e dois”.  

 

5.2.6.2. Freqüência e formas de uso do LD para atividades de gramática / 

análise lingüística e para leitura e produção de textos 

 

Márcia afirmou que fazia uso do LD mais para “trabalhar leitura”. Depois, 

ampliou sua resposta : 

“Olha, geralmente, eu pego uma vez na semana para trabalhar leitura, 

uma vez para trabalhar gramática. E produção de texto, uma semana, 

outra não, até porque tem que ter o tempo para corrigir a produção deles”. 

Em relação aos textos presentes no LD, Informou que fazia uma seleção 

para o trabalho em sala de aula, ou seja, descartava os textos que considerava 
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complexos para a turma. Atitude que parecia não ocorrer frente aos conteúdos 

gramaticais, pois, informou-nos “seguir” o LD.  

O conflito da professora Márcia, já enfocado em seção anterior,  era 

bastante evidenciado nas suas práticas. Os conteúdos por ela trabalhados, nos 

oito encontros que presenciamos, diziam respeito à pontuação (mais 

especificamente, tipos de frases); substantivos próprios e comuns, concordância 

verbo-nominal; ortografia: emprego da letra “h”, verbos e adjetivos (estes últimos 

só apareceram no instrumento escrito com que ela avaliou os alunos na nossa 

última observação). 

Para trabalhar os conteúdos, a mestra utilizou o LD da turma, com 

exceção dos “verbos” (questões que ela própria elaborou), “adjetivos” (que só 

apareceram na avaliação escrita) e num (dos dois) dias em que trabalhou “tipos 

de frases”. A seguir, apresentamos um extrato de aula relativo aos “tipos de 

frases”: 

“Vamos iniciar com Português, vamos corrigir a tarefa de casa.’ Perguntou 

aos alunos se fizeram a tarefa, mas ninguém respondeu. A professora 

resolveu copiar os quesitos nos quadro, tratava-se de uma questão em que os 

alunos iriam numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª. A atividade continha 

uma frase  declarativa afirmativa, uma declarativa negativa, uma 

interrogativa imperativa e uma exclamativa. A professora ia perguntando e 

os alunos iam respondendo. Houve, no entanto, uma discordância entre  a 

professora e os alunos com a “classificação” da frase ‘Fechem a porta 

imediatamente!’ Na opinião deles se tratava de uma frase ‘exclamativa’, já 

para a mestra a frase seria ‘imperativa’. Ela disse que por dar uma ordem, 

seria “imperativa”. Solicitou que os alunos retirassem a ‘exclamação’ e 

colocassem um ‘ponto final’. A frase Não quero conversa aqui. foi 

‘classificada’ como declarativa negativa por professora e alunos. A 

professora disse que o ‘não’ marcava as frases “declarativas negativas”. 
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Uma outra frase foi apresentada aos alunos: Que filme maravilhoso! Alguns 

alunos disseram que seria declarativa afirmativa, outros, exclamativa. A 

mestra resolveu dizendo que poderia ser uma das duas”. (1ª observação). 

O extrato que apresentamos contém elementos curiosos em relação à 

prática da mestra. Tanto na entrevista, quanto na sua prática, ela, apesar de 

revelar preocupação com um ensino que “tivesse sentido para o aluno”, de 

considerar importante o trabalho com textos, quando ensinou os sinais de 

pontuação – aspecto fundamental na construção da textualidade – , não fez essa 

vinculação, apresentando a pontuação como estável e de forma isolada. O 

esclarecimento que deu a respeito das “frases negativas”, também nos pareceu 

não favorecedor do aprendizado dos alunos.  

Conforme mencionamos no capítulo anterior, Mendonça (2001), critica a 

estratégia escolar de classificação de frases, pois, mais importante do que 

classificá-las de “acordo com a pontuação empregada”, é refletir sobre as 

intenções dos usuários em seus contextos específicos.  

Voltando ao ensino da pontuação observado, nos reportaremos à 

atividade que se seguiu à que comentamos anteriormente. Agora, trataremos de 

uma didatização presente no LD. 

“Após a correção da tarefa de casa, a mestra pediu que os alunos abrissem o 

LD na página 39 e lessem o poema Verão78: Uma andorinha só não faz 

verão. / Uma andorinha só, não faz verão. / Uma: andorinha só não faz 

verão. / Uma andorinha só? Não! Faz verão. / Uma andorinha só não 

faz.Verão! / Verão! Uma andorinha. Só não faz Sol. [questão a que fizemos 

referência no capítulo anterior] observando se iriam aparecer sinais de 

pontuação. Márcia disse que iria conversar com eles sobre o poema. 

Perguntou se alguma coisa chamou a atenção. Os alunos responderam: ‘aqui 

                                                 
78 Este poema também apareceu no capítulo anterior. Reproduzimos novamente para ficar mais 
fácil acompanhar a exploração que a mestra fez. Fonte: Entre ecos e outros trecos. José de 
Nicola. São Paulo, Moderna, 1991, pp.32-33. 
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está escrito de um jeito e aqui de outro’ [apontado para as estrofes do poema]. 

A professora perguntou se mudou alguma coisa e os alunos se mostraram 

confusos. Ela continuou: ‘apareceu algum sinal de pontuação?’ Os alunos 

responderam que sim e ela resolveu ler par eles pedindo que prestassem 

atenção à entonação. Em seguida, perguntou: ‘vocês perceberam 

diferenças?’ ‘Alguns versos estão exclamando, outros estão interrogando e 

outros estão afirmando’. [ela mesma respondeu]. Logo após, solicitou que a 

turma lesse as estrofes uma a uma e foi fazendo comentários: ’vocês 

observaram que tem uma vírgula, uma paradinha’?(2ª estrofe); ’vocês 

observaram que com a palavra uma, o autor chamou a atenção para a 

quantidade? (3ª estrofe). A 4ª estrofe foi lida por uma aluna sem entonação e 

a professora releu com a entonação de pergunta, dizendo que tinha uma 

pergunta e um “não exclamativo” e depois, Faz verão [Uma andorinha só? 

Não! Faz verão.] A 5ª estrofe foi lida por outra aluna e a mestra nada 

acrescentou [Uma andorinha só não faz. Verão!] A 6ª estrofe a professora 

leu sozinha e destacou para os alunos o sinal de exclamação [Verão! Uma 

andorinha. Só não faz Sol]”. (1ª observação).  

 

“(...) Seguindo as orientações do LD, a professora pediu que os alunos 

discutissem com os colegas, qual teria sido a intenção do autor em repetir os 

mesmos versos, mudando somente a pontuação ou a posição de algumas 

palavras [de acordo com o LD o aluno deveria interpretar cada estrofe]. Os 

alunos pareciam não estar interessados na tarefa proposta, uns pediam para 

ir ao banheiro e tomar água, outros, parecendo não entender, perguntavam 

se era para copiar [comportamento recorrente em várias aulas. O aluno 

parecia ter mais preocupação em copiar do que em entender]. A professora 

disse que não era para copiar e os alunos disseram que não estavam 

entendendo. A mestra, demonstrando preocupação, passou a reler em 
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silêncio. Depois, procurou saber a conclusão dos alunos. Não obteve 

nenhuma resposta. O barulho na sala só aumentava”. (1ª observação). 

O ensino da pontuação a partir dos tipos de frases pareceu confundir, 

mais do que ajudar ao aluno, inclusive contrariava a perspectiva de uso da 

pontuação em textos que a própria docente vinha defendendo. Ao nosso ver, 

aquele ensino não possibilitaria a construção de sentidos pelos alunos.  

Observamos, que mesmo seguindo o LD, ao discutir o poema, não pediu a 

interpretação individual de cada aluno (questão 02). A 1ª questão era a própria 

leitura e discussão do poema com diferentes entonações, conforme o extrato 

que apresentamos. A 2ª questão, continuava explorando as diferentes 

entonações e a autora solicitava uma discussão na turma e interpretação 

individual de cada estrofe (cf. comentamos, a mestra fez tudo coletivamente). A 

3ª questão apresentava uma mesma frase79 com sinais de pontuação diferentes 

e o comando do LD era que os alunos lessem para os colegas (Márcia também 

fez coletivamente). Depois, foi que partiu para um trabalho em grupo. Pelo 

comando (questão 04 da p.39), parecia que propunha um trabalho individual: 

com a mesma informação (da questão anterior) componha frases declarativas 

(afirmativas ou negativas), interrogativas e exclamativas. Vale mudar a posição 

de algumas palavras. Foi nessa questão que observamos maiores mudanças por 

parte da professora. Vejamos abaixo como ela procedeu e observemos a 

mudança no enunciado da questão. 

“‘Eu quero que o grupo escreva uma frase declarativa afirmativa e depois, 

transforme em uma negativa, em uma interrogativa e em uma exclamativa. 

Vocês podem mudar alguma palavra e vai ser necessário usar pontuação 

diferente para cada frase. Quero uma frase só para todo grupo’”. (2ª 

observação). 

                                                 
79 Leia as frases em voz alta para um colega: a) Quem conta um conto, aumente um ponto./ b) 
Quem conta um conto, aumenta um ponto?/ c) Quem conta um conto, aumenta um ponto! 
(NTT4: 39 3). 
 



 

 

167
 
 

Pelo que vimos, o LD apresentou a questão de forma que as 

transformações que os alunos eram convidados a fazer partiriam de uma 

frase dada pelo próprio LD: “Quem conta um conto, aumenta um ponto”. A 

mudança de enunciado, realizada pela professora, possibilitou uma 

aparente abertura para a composição das frases (uma por cada grupo) e 

parecia tentar deixar a tarefa mais clara, ao pedir “uma frase declarativa 

afirmativa e a transformação para negativa, interrogativa e exclamativa”. 

Uma questão, no entanto, pode ser feita: será que a mestra tentou clarear 

para o aluno ou facilitar sua tarefa de ensino, uma vez que as mudanças 

que os alunos iriam fazer, partiriam sempre de “uma frase declarativa 

afirmativa” (poderia ficar mais simples para corrigir, por exemplo), não 

havia a opção, como no LD, de “fazer uma frase declarativa afirmativa ou 

negativa”. Pensando dessa maneira, podemos verificar que, ao mesmo 

tempo em que a professora “deu abertura para os alunos comporem suas 

frases” (ao contrário do LD), “fechou”, ao pedir que estas teriam que ser 

declarativas afirmativas. Pela fala da mestra, a seguir, observamos que 

ela queria que eles criassem e não copiassem do livro. Talvez isso 

corresponda à “abertura” que deu para a composição das frases. Vejamos 

o extrato:   

“‘(...) Vocês lembram que no livro de Português de vocês, na aula anterior, 

tinha um exemplo assim, mas usem uma frase de vocês, para depois 

transformar. Depois, uma pessoa do grupo vai escrever a primeira frase no 

quadro e depois vai ler as outras. No livro, é na página 39 (...)’” (2ª 

observação). 

Com modificações ou não, a tarefa pareceu muito confusa para os aprendizes. 

Estávamos diante de uma atividade descontextualizada, com uma terminologia 

sofisticada (e pouco produtiva para a elaboração de sentidos), que não era 

usada nem mesmo por adultos escolarizados. Este fato talvez tivesse 
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contribuído para a dispersão da turma. Notamos que a maior dificuldade foi a 

tarefa de transformar as frases. 

“(...) Os alunos diziam que não sabiam e a professora tentava explicar: 

‘como você pode negar uma frase? É só colocar um não’; ‘como é que eu vou 

fazer para saber qual a interrogativa, qual a exclamativa ?’ [referindo-se a 

um grupo que escreveu quatro frases iguais sem nenhuma pontuação];’Você 

joga bola? É a mesma coisa, gente, só vai mudar a entonação e a pontuação’. 

O grupo que havia feito quatro frases iguais,  todas sem pontuação, tentou 

solucionar a questão sem entender, colocando uma pontuação diferente em 

cada uma delas:  Eu ganhei uma bicicleta. /  Eu ganhei uma bicicleta? /  Eu 

ganhei uma bicicleta! / Eu ganhei uma bicicleta. Quando o grupo observou 

que tinha feito a primeira frase igual à última, foi consultar a mestra e ela 

sugeriu que se eles acrescentassem na última frase a palavra não, ela ficaria 

negativa. As frases exclamativas foram as mais problemáticas. Os alunos 

haviam colocado a exclamação, mas não conseguiam ler, exclamando, como 

queria a professora. Como eles não conseguiam, ela lia para a turma toda. 

Os alunos achavam engraçado, pediam que ela repetisse e ficavam dando 

uma entonação exagerada e artificial às frases que tinham colocado o sinal 

de exclamação’” [riso geral da turma].(2ª observação). 

Conforme já mencionamos, acreditamos que a didatização (incluindo o 

“poema” e os tipos de “frases”) sugerida pelo LD e trabalhada pela professora, 

pelo que vimos, não pareceu contribuir para o aprendizado dos alunos. 

Verificamos que o aspecto enfatizado era o uso dos sinais nas frases, 

independentemente do teor comunicativo de cada uma delas.  Nos perguntamos 

de que forma esse tipo de ensino, que no índice do LD está posto como: 

“Pontuação” e “tipos de frases” poderia contribuir para os alunos pontuarem seus 

textos. Causa-nos estranheza uma proposta dessa natureza em um livro atual e 

bem avaliado. Por outro lado, o LD trazia outros tipos de questões relacionadas 
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à pontuação. Nos perguntamos por que a mestra escolheria esse tipo de 

atividade se existiam outras, no LD, que envolviam, de fato, a relação 

pontuação- textualidade. 

Para concluir a reflexão acerca do trabalho com tipos de frases, utilizando 

o LD, a mestra considerou (inclusive, avisando aos alunos) que a 4ª questão (a 

da transformação das frases), seria considerada como 1ª. No nosso 

entendimento, ela pareceu desconsiderar as questões 01, 02 e 03 (leitura do 

poema, discussão com a turma e leitura de frases, respectivamente) como 

questões. Fato que corrobora o que alguns teóricos já apontaram, em relação à 

leitura, por exemplo:“a escola cobra a leitura, mas não ensina a leitura” (Solé, 

1998).  Na realidade, estamos observando que muitas vezes as “aulas” têm o 

formato de “resolução de exercícios” 80.  

 

5.2.6.3. Parecer sobre o LD e o MP 

 

Também na coleção Na Trilha do Texto o eixo de AL, que naquela 

coleção era intitulado Estudo da língua, aparecia subordinado aos demais 

(leitura e produção de textos). Raramente eram propostas questões de AL 

desvinculadas dos textos das unidades. A professora Márcia avaliava que, em 

sua maioria, aqueles textos eram bons. Já, em relação aos conteúdos 

gramaticais, emitiu a seguinte opinião em relação ao LD: 

“(...) a gramática dele... ele não tá preocupado, assim... o objetivo... 

esse livro ele não tá preocupado, assim... ele não mostra, ele trabalha 

a questão de você construir, elaborar os textos, mas é como se ele 

não tivesse considerando muito a questão da gramática, não. Quer 

dizer, ele pede coisas que exige (sic) uma elaboração, uma 

elaboração boa, coerente, mas ele não, não sai pegando, assim, 

                                                 
80 Constatação baseada também na minha prática na rede pública estadual de Pernambuco. 
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colocando as regras, ou seja, a nomenclatura, entendeu? Mas que 

você percebe que está implícito ali, aquele, que o aluno precisa ter 

aquele conhecimento para chegar até onde eles estão querendo, 

precisa (...)”. 

 

“(...) ele não trabalha gramática não, ele trabalha mais assim, reflexão, 

produção. Mas, às vezes, tem uns textos que eu não acho nem um 

pouco interessantes para os meninos”. 

Comentou que trabalhava a gramática com um livro “tradicional”: 

“(...) eu vou buscar a gramática em outro livro, um que é mais 

tradicional, que vem... os conteúdos listados, não é separado 

‘substantivo próprio’ apesar de que eles buscam também no texto. 

Mas aí vem tudo separadinho, explicando, e, esse livro [Na trilha do 

texto] não traz isso”.  

Na entrevista a mestra não mencionou qual seria esse outro LD, a que 

dizia recorrer para ensinar gramática, só nos esclareceu quando das 

observações de suas aulas, em que informou usar o LD Viver e Aprender da 4ª 

série (5ª observação). Apesar de ter dado essa informação, nas oito aulas 

observadas, não usou o LD a que fez referência.   

Apontamos, aqui, uma questão importante. Os LDs que receberam melhor 

avaliação pelo PNLD 2000/2001 e que pouco eram utilizados por docentes da 

rede estadual81, foram considerados pelas mestras como aqueles que “não 

trabalhavam a gramática” e os docentes pareciam buscar livros recomendados 

com ressalvas para  desenvolver a sua prática82. 

                                                 
81 Conclusão baseada no nosso levantamento inicial, ocasião em que procurávamos localizar os 
sujeitos desta pesquisa (professores que fizessem uso de LDs bem avaliados, os 
“recomendados”).  
82 Evidência também presente no estudo de Andrade & Morais (2003) apresentado no XVI 
EPEEN, Sergipe-PE. 
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É provável que estejamos diante de um paradoxo. Por um lado, a posição 

hegemônica dos especialistas, de defesa de um trabalho articulado com os três 

eixos da língua. Por outro lado, no momento da transposição para a prática, os 

docentes preferem os LDs que tratam a gramática em separado e de forma mais 

conservadora. O que observamos é que os professores parecem encontrar 

segurança no “conhecido”: a gramática normativa tradicional. 

Sabemos que o MP constitui um instrumento que deve conter subsídios 

que orientem a prática do docente, a partir das prescrições para uso dos livros. 

Nesse sentido, parece ser concebido com papel importante para as 

apropriações, pelos mestres, das novas propostas de ensino de língua.  

 A maioria dos professores que conhecemos na rede estadual de 

Pernambuco não possui o MP e os poucos que tiveram acesso a ele, revelaram 

não tê-lo estudado83. Assim como a professora Rejane, a professora Márcia 

também não possuía o manual84: ela nos informou que utilizava o LD do aluno. 

Em algumas aulas por nós assistidas, a professora consultava o LD do aluno, 

em sua mesa, como se fosse decidir o que trabalharia naquele dia. 

Diante do exposto, é provável que estejamos diante de um círculo de 

problemas: os docentes não participaram efetivamente na escolha do LD, 

utilizavam livros escolhidos por outros e, ainda, não possuíam o MP para se 

fundamentar e para serem ajudados e usar, de fato, o LD em sala de aula. 

 

5.2.6.4. Uso de outros materiais didáticos e do dicionário.  

 

A concepção interacionista de língua altera em essência o seu ensino e 

implica trazer para a sala de aula diferentes contextos de leitura e escrita, 

                                                 
83Situação encontrada na pesquisa de Andrade & Morais (2003), apresentada no XVI EPPEN e, 
também, nas consultas feitas aos docentes em capacitações do SAEPE (Sistema de Avaliação 
da Educação Básica em Pernambuco). 
84 A mestra nos consultou sobre a possibilidade de lhe emprestarmos um MP. 
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configurados em diferentes gêneros textuais que se fazem presentes no convívio 

social dos alunos e professores (Albuquerque, 2002). 

Em relação aos gêneros textuais, a docente informou que não possuía 

muita variedade e que utilizava mais textos poéticos, canções e os do próprio 

LD. No entanto, disse que considerava importante trabalhar com a diversidade.  

Ao levar para a sala de aula outros materiais para trabalhar leitura, 

produção de textos e AL, informou que utilizava como principal critério “o que as 

crianças mais gostavam”. Havia também a preocupação com o local onde 

encontraria esses materiais e, ainda, com a maneira de organizá-los. Referindo-

se a essas dificuldades, explicou: 

“Porque, exatamente, vê assim... eu precisaria, eu sei, eu precisaria, 

por exemplo, se eu for trabalhar reportagem, eu precisaria ter em 

mãos uma reportagem. Eu penso assim: primeiro, eu traria uma 

reportagem, não é? E traria assim a cópia, cada um teria o seu. A 

gente iria ler aquela reportagem, comentar sobre ela, e, a partir dela e 

de alguma situação, talvez, do cotidiano da criança, pedir que eles 

elaborassem uma reportagem a partir daquele referencial. Então, eu 

realmente... assim, essa parte eu ainda não consegui fazer”.  

Reclamou da falta de tempo: 

“(...) aí é que vem o tempo, você precisa sentar, precisa procurar nos 

livros didáticos ou em outros materiais esses tipos de textos. Eu 

trabalhei com eles um texto sobre Zumbi, em maio, naquele dia né? 

12 de maio, dia da absolvição (sic) dos escravos. Aí a gente 

conversou sobre a questão do Zumbi, não é? Contando um pouco a 

história, como é que era organizado o quilombo e quem foi Zumbi. A 

origem, um pouco da origem, um pouco da origem dele, não é? E 

assim, a gente pegou a questão do preconceito, a questão do 

racismo. Têm alguns textos que eu trago, que eu gosto realmente de 
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trabalhar com eles, porque levantam outras questões que a gente traz 

para reflexão, não é? Mas, ainda... ainda... eu sinto que falta muito 

ainda. Eu gostaria de muito mais do que isso”.. 

Em seu depoimento, ela mencionou um outro fator de dificuldade, em sua 

rotina de sala de aula, que dizia respeito a relacionar os usos de outros materiais 

para trabalhar AL com conteúdos / atividades propostos pelo LD:  

“(...) por exemplo, quando eu... hoje eu vou trabalhar gramática com 

outro livro, nesse dia que eu trabalho gramática, eu geralmente, eu 

não pego no livro [o LD da turma], mas se na próxima aula eu vou 

trabalhar com ele, o texto dele e eu observo no texto aquele conteúdo 

ali que eu trabalhei, aí eu chamo a atenção dos meninos para aquela 

palavra: “ali, olhe, está o substantivo, o adjetivo”,. Chamo a atenção 

para eles dentro do texto”. 

O dicionário era utilizado sempre para pesquisas de palavras presentes 

nos textos, pois estes geralmente traziam palavras “complexas”. O curioso é que 

a própria professora afirmou que essas palavras eram escolhidas por ela: 

“O que eu tenho trabalhado é [risos]... É sempre pesquisa de palavras 

que tem entro do texto. Realmente, eles trazem palavras um tanto 

complexas, assim, que não são do cotidiano deles. Aí, então, eu pego 

essas palavras, geralmente sou eu quem faço a escolha, não é?  

Então, em duplas, pois eu não gosto de pedir para eles fazerem 

individualmente, peço que peguem o significado daquelas palavras e, 

a partir daí, peço que eles construam frases, peço para que eles leiam 

para mim, o que foi que eles encontraram”. 

No entanto, revelou-nos que algumas vezes ficava decepcionada com a 

postura que assumia: escolher as palavras, supondo que os alunos não as 

conheciam, pois nem sempre as suas suposições eram verdadeiras. Em outros 

momentos, conversava com os alunos e procurava instigá-los para que eles 
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chegassem ao significado da palavra pelo contexto. Vimos isto nas observações, 

ao ser proposto o estudo do texto Essa Não!85  Eis o que presenciamos na 4ª 

observação: 

(...) A professora avisou que para que o texto fosse compreendido era preciso 

descobrir o significado da palavra ‘antípoda’ [antes mesmo de a mestra falar 

em dicionário, verifiquei que um aluno já o estava consultando]. Um aluno foi 

solicitado a ler, mas ninguém conseguia ouvir, por conta do barulho. A 

professora pediu silêncio e depois solicitou que outro aluno lesse o texto. O 

aluno questionou se era para lê-lo todo e Márcia disse que sim, pois era 

pequenininho. Quando perguntou se entenderam, alguns alunos disseram que 

sim, outros, que só entenderam o final. A mestra insistiu para saber o que 

entenderam e alguns alunos disseram que o texto estava falando de outro 

mundo: ‘quando aqui é dia; na China é noite’. A professora os provocava 

para que dissessem mais coisas, disse que a palavra antípoda era para ser 

discutida com a turma [observamos que essa era orientação do LD] e 

perguntou se pelo texto daria para entender. Uma dupla, apenas, estava 

concentrada (consultando o dicionário). Essa dupla começou a dizer que 

encontrou o significado no dicionário, a professora pediu calma e insistiu se, 

pela leitura do texto, dava para entender o que era ‘antípoda’ sem usar o 

dicionário e perguntou: ‘o texto dá pista?’ ‘Qual a dica?’ Um aluno 

respondeu que o texto dava pista, mas que, mesmo assim, ele não sabia. 

Observamos que a mestra ‘mudou a orientação’, pois perguntou se tirando o 

termo antípoda daria para entender. Fez outros questionamentos: ‘como é 

que vocês acham que ela é?’ A partir dessa mudança os alunos começaram a 

interagir. A professora continuou explorando o texto oralmente com muita 

dificuldade. Depois, ela mesma disse o significado de ‘antípoda’ que estava 

no dicionário, acrescentando que pelo texto éramos capazes de descobrir o 

                                                 
85 Extraído de Lili inventa o mundo. Mário Quintana. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1983, p. 6.   



 

 

175
 
 

significado de algumas palavras e exemplificou: ‘deitar sabença., Por 

exemplo, pelo texto eu acho que é sabedoria, conhecimento’. A dupla que 

usava o dicionário tentou falar, mas a mestra não ouviu e passou a ler e reler 

o texto várias vezes, junto com a turma” (4ª observação). 

O LD trazia o texto “Essa Não”! para leitura e depois, apresentava, quatro 

questões para o aluno “conversar com a turma”. O MP não esperou que 

surgissem dúvidas quanto ao significado das palavras e avisava, a priori, aos 

alunos, que para eles entenderem teriam que saber o significado da palavra 

“antípoda”. Dois alunos, como vimos, foram logo procurar o dicionário. A mestra 

tentou explorar o entendimento pelo contexto, com muita dificuldade. 

As perguntas que o LD trazia eram: você conhece a palavra antípoda? 

Alguma parte do texto oferece pistas sobre o significado de “antípodas”? Tente 

explicar o termo “antípoda”. Comprove o acerto de sua explicação, consultando o 

dicionário. Na parte inferior da página estava escrito em quadro: Você sabia... 

que às vezes inferimos ou deduzimos o significado de uma palavra pelo texto em 

que se encontra? 

Observamos que a turma ficou impaciente com aquele trabalho, como que 

por estarem habituados a saber a resposta logo. Por outro lado, talvez a mestra 

tivesse se alongado muito e essa pode ter sido uma das muitas dificuldades 

citadas pela professora, em fazer um trabalho mais reflexivo, que levasse o 

aluno a pensar. Inclusive, em um momento posterior, veremos que coerente com 

o que disse na entrevista, quando realizava um trabalho “mais tradicional”, havia 

mais controle e a atividade andava “mais rápido”.  

Tal como no caso da professora Rejane, na turma de Márcia não 

presenciamos, durante as oito observações, momentos em que os dicionários 

fossem utilizados para a resolução de dúvidas ortográficas. 
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5.2.6.5. Mudanças na forma de trabalhar no eixo AL, possíveis 

contribuições dos LDs e dificuldades recorrentes na prática 

 

Sobre as possíveis mudanças em sua prática, o nosso sujeito, após um 

breve silêncio, respondeu que em algumas coisas, com certeza, haviam 

mudado.  

“(...) Porque antes eu era tradicional cem por cento [muitos risos]. 

Continuo tradicional ainda. Eu tô vendo que tô impregnada de postura 

tradicional, mas assim... antes era aquela coisa mecânica, a 

gramática pura, que eu queria que o menino soubesse. Definições, 

entendeu? Não fazia relações de nada. Nunca pegava o conteúdo 

para trabalhar a partir do texto, tirar alguma coisa do texto. E hoje, 

hoje eu já tenho essa consciência e tenho essa preocupação, embora 

eu saiba, como eu já disse antes, que é preciso mudar muito [falou 

com ênfase] ainda, entendesse? Modificar muito ainda essa prática”. 

Apontava como fatores que contribuíram para a transformação de seu 

modo de ensinar as leituras que havia feito, o curso de especialização, as 

capacitações e orientações pedagógicas, principalmente as da secretaria 

municipal da prefeitura da cidade do Recife. Quando indagamos se os LDs 

também tinham contribuído, respondeu de modo enfático: 

“Os livros didáticos?! Não, de maneira nenhuma!”  

Este dado é interessante e curioso, pois estávamos diante de uma mestra 

que se dizia (e se mostrava) angustiada por não conseguir realizar na “prática” o 

que sabia na “teoria” e, também, de um LD “atual”, “bem avaliado por 

especialistas”, que possivelmente “continha” essas “mesmas teorias” e, ainda, 

“sugestões de trabalho em sala” (já que se tratava de um LD). Mas a professora 

não demonstrou, pela sua surpresa, que o LD poderia contribuir para as 

inovações que almejava em seu trabalho. 
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O que acabamos de mencionar, além de curioso, parece se tornar 

paradoxal, ao levarmos em consideração a sua prática. A professora fez uso do 

LD em seis, das oito aulas que observamos, fato que nos leva ao 

questionamento: Se a docente queria mudar e se o LD não oferecia 

contribuições, por que o estaria utilizando com tanta freqüência?! Talvez, por, no 

íntimo, acreditar que os LDs atuais e bem-avaliados, realmente conteriam 

“mudanças” que pudessem ajudá-la no seu ensino. 

Conforme observamos, o nosso sujeito auto-avaliava o trabalho que 

desenvolvia durante toda a entrevista. Entre as dificuldades que foram 

mencionadas, insistiu muito, como vimos, na “falta de tempo”, além da 

“heterogeneidade do grupo-classe”: 

“(...) o que eu sinto é que a gente precisaria de mais tempo, 

entendeu? Mais tranqüilidade pra gente poder ter mais calma e ir 

trabalhando com a criança, construindo, junto com ela. Eu não 

consigo fazer isso, não é? Porque eu tenho 30, 35 alunos e, assim... 

muitos com problemas de aprendizagem, nesse sentido de ainda não 

dominar a questão ortográfica. Então eu, é [risos]..., assim... não 

consigo criar atividades diversificadas e poder atender naqueles 

grupos que são diversificados os problemas, não é? Aí no fim, eu não 

dou conta, não dou conta. Todos os anos me sinto muito frustrada”. 

Observamos a sua preocupação com a aprendizagem dos alunos, com a 

diferença de ritmos entre eles, com o desencontro entre o tempo escolar e o 

tempo de aprendizagem dos alunos, assim como, com a quantidade de 

conteúdos: 

“(...) a gente fica muito angustiada pelo tempo, então a gente poderia 

permanecer mais tempo naquele problema que as crianças... o que a 

maioria delas está apresentando, a gente poderia ficar mais tempo 

com eles, convivendo com aquele problema, até que eles pudessem 
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amadurecer. Mas aí existe um tempo que a gente tem que cumprir, 

conteúdos que... por mais que se diga que não tem, mas tem, e a 

gente quer atender ao sistema, não é? Ao que está se pedindo, e ao 

mesmo tempo atender a criança, pois a gente entende que ela está 

em um determinado nível e pode avançar, ir além...”. 

Uma outra dificuldade apontada, dizia respeito ao trabalho de AL com os 

textos dos alunos. 

“Eu me sinto cansada fazendo esse trabalho assim. O número de 

alunos é grande, então, veja, como é que eu me sinto: é muito 

conflito, eu sei que eu tô fazendo correto, quando eu chamo meu 

aluno e mostro para ele que ele poderia dizer aquilo de outra maneira. 

Quando eu digo: ‘será que não ficaria melhor assim?” “O que é que 

você está querendo dizer com isso aqui?’ Como foi várias vezes isso, 

eu fui chamando até que eles fizeram. Cada aula era construído um 

parágrafo. Depois, eles organizaram esses parágrafos e depois eles 

reescreveram o texto e não ficou perfeito, não. Alguns não ficaram 

bons, mesmo com a minha orientação [falou com ênfase] ainda não 

foi possível, sabe? Mas aí, eu entendo, eu paro, “mas pôxa, é o 

processo”. Os meninos estão nesse nível, tão com muita dificuldade. 

Como é que eles também... só com um trabalho... eles poderiam estar 

como eu gostaria que eles estivessem? Só que aí foram três 

semanas, eu trabalhando, revendo os textos. Eu achei que perdi muito 

tempo. Veja como foi que eu pensei: “puxa, três semanas! eu podia 

estar correndo, fazendo outra coisa já, trabalhando outra coisa, não 

é? Assim, a gente fica nesse conflito, “será que eu não perdi tempo 

trabalhando dessa forma”? não é? Quase um mês só com essa 

produção de texto?! Então, existe essa ansiedade e eu acredito que 

insegurança mesmo (...)”. 
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Vimos, portanto, a angústia de uma professora que parecia querer mudar 

e tinhas muitas dúvidas sobre como proceder. Acrescente-se a todas essas 

dúvidas, a falta de apoio, de alguém que desse orientação, conforme expôs a 

mestra: 

“(...) Teoricamente, você sabe que o caminho é esse. Mas na prática, 

eu não sei, não sei se é porque a gente precisa ter alguém que diga: 

‘é assim mesmo, vá, continue!’. Não sei. Porque eu acho que a gente, 

professor, a gente se sente muito sozinho, sabe? A gente precisa ter 

alguém também perto da gente pra dizer: ‘o caminho é esse mesmo, 

vai dar certo’, entendeu? É essa coisa do processo. Ele não é da noite 

pro dia e eu, professora, acredito que nós professores... a gente quer 

ver a coisa acontecer muito rápido. A coisa do imediato ... E o que 

você pode garantir com imediato é só uma coisa [risos] é ... acumular 

conteúdo sem nenhuma reflexão, entendesse? Então, eu vivo... essa 

é minha angústia, você vai sentir que eu vivo isso o tempo inteiro”. 

Ela avaliava, ainda, que não sistematizava os conteúdos como deveria: 

“(...) Vou ver se agora, no segundo semestre, eu me organizo melhor 

em termos de material, de amarrar mais. Eu vejo na minha prática, 

assim... que eu não tô amarrando, não tá sistematizado, entendesse? 

Eu quero amarrar mais(...) às vezes também eu acho que estou 

perdendo tempo (...)”. 

Em relação à dificuldade em trabalhar de forma sistemática os conteúdos 

trabalhados, pudemos observar que dentre as aulas por nós assistidas, aquela 

em que a professora conseguiu “melhor” 86 sistematizar a atividade foi uma aula 

em que não usou o LD. Naquele dia, ela trabalhou conjugação de verbos, 

                                                 
86 Utilizamos esse termo, no sentido de “os alunos aparentemente terem conseguido entender”, 
uma vez que apresentaram respostas corretas. 
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utilizando-se de exemplos de sua autoria. Eis o exercício que a professora 

elaborou: 

Tarefa de casa - conteúdo verbos: 1o) Complete com os verbos nos tempos 

indicados. a) Titio ______cedo. (viajar, passado)/ b) As crianças _______de 

doce. (gostar, presente)/ c) Você _______seus amigos? (cumprimentar, 

passado)/ d) Luiz ________suas provas. (fazer, futuro). 2o ) Circulem os 

verbos e indiquem os tempos: a) Eu enviei cartas aos meus amigos./ b) O 

carteiro entregará a correspondência/ c) Eles receberam as cartas?d) As 

cartas informam as novidades (2a observação). 

Observamos que a tarefa que a mestra propôs operava com frases soltas 

e com memorização de nomenclaturas (proposta diferente do LD da turma). 

Vimos, ainda, que a principal orientação para os alunos conjugarem os verbos, 

referiu-se a seguir o modelo (conjugar o verbo beber, olhando a conjugação do 

verbo correr87). Os alunos fizeram rápido e corretamente. Entretanto, no decorrer 

da aula, observamos que nem sempre o raciocínio que o aluno demonstrava, ao 

tentar apresentar uma resposta correta, foi aproveitado. Podemos destacar dois 

exemplos: o futuro do verbo “fazer”, em que o aluno respondeu: “fazerá” e, 

também, o momento que a mestra questionou o porquê de não ter colocado 

“viajei” no 1o quesito (“titio viajei cedo”) e o aluno respondeu que o motivo era 

porque “estava falando dele e não da senhora”.  Ao nosso ver, a lógica dos 

alunos, poderia ter sido melhor explorada. 

 Um outro aspecto digno de comentário diz respeito a como o aluno estava 

acostumado com a sistemática da rotina escolar. Podemos ilustrar com a 

estranheza dos alunos frente a “uma tarefa dentro de uma anotação”; “a 

necessidade de pular linhas”; “a dúvida quanto a poder colocar mais verbos do 

que a professora havia solicitado”.  

                                                 
87 Orientação que coincidia com a da professora Rejane (nosso sujeito n. 01). 
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 De acordo com o que já dissemos, a mestra conseguiu ser bastante 

sistemática naquele dia. Será que foi pelo motivo de aquele ser um trabalho mais 

tradicional em que ao aluno cabia apenas repetir? 

É importante retomar que a mestra complementou a sua aula sobre 

verbos, solicitando aos alunos que circulassem os verbos presentes nas quatro 

notícias do LD (p. 52). Aquela atividade, no entanto, não correspondia ao que 

propunha o LD. No livro as questões que se seguiam às quatro notícias tratavam 

de: substituição de palavras por pronomes; justificativa para usos de sinais de 

pontuação; ampliação de frase usando dois pontos. Enfim, a substituição de 

enunciado feito pela mestra, poderia estar relacionada a uma tentativa de 

“contextualizar o conteúdo verbo”: trabalhou verbos de forma isolada, mas 

depois, “buscou um contexto”! 

O ensino de verbos praticado por Márcia é coincidente com o ensino de 

Rejane. Parece que, por encontrarem nos LDs pouquíssimas menções a verbos, 

e, ainda, nem sempre de forma explicita (distantes do trabalho mecânico de 

“conjugação de verbos”), elas substituíam as atividades dos LDs, se reportando 

ao modo tradicional de ensinar aquele conteúdo. 

Outra dificuldade citada pela professora era em relação ao desinteresse 

dos alunos pelos LDs88: 

“(...) vocês têm livros e não trazem, já como uma desculpa para não estudar. 

Querem fazer de mim uma palhaça?” (2ª observação). 

Acerca dessa questão, ela informou [a mim observadora] que, muitas 

vezes, para fazer com que os alunos levassem os LDs para as aulas, precisava 

ameaçá-los, dizendo que chamaria a mãe de quem não trouxesse. Observamos 

que ela ficava muito triste ao tomar aquela atitude (3ª observação). 

Dificuldades conceituais também foram levantadas e a mestra as atribuía 

à formação que recebeu: 

                                                 
88 Informou que isso ocorria com os LDs das outras disciplinas também. 
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“(...) Nos conteúdos gramaticais, também, tem momentos que tem 

palavras que eu tenho que voltar para a gramática para saber se é um 

advérbio, entendeu? Se é uma locução adverbial. Até porque também 

eu acho que é isso: a minha formação, eu estudei os conteúdos todos 

soltos, não é? Nunca se viu falar em trabalhar com textos” 

E, por fim, mencionava mais dificuldades relativas ao interesse dos 

aprendizes. 

“(...) eles têm treze, quatorze anos... Já os da PCR89 com oito, nove 

anos, estão dispostos, abertos e eles pedem para fazer coisas 

diferentes. Eu fico, às vezes, comparando lá, com a 4ª série aqui, não 

é? A 4ª série aqui... não sei. Os meninos não são tão dispostos (...) 

Assim, eu percebo... eu não sei o porquê, mas os meninos lá estão 

mais dispostos, mais abertos. Eles questionam mais, eles cobram, 

eles cobram mais”. 

A mestra interrompia freqüentemente às aulas para reclamar os alunos. 

Abaixo destacamos um dos seus desabafos: 

“Gente, é tão difícil trabalhar, porque vocês não prestam atenção a nada. Eu 

me sinto como se tivesse pedindo, por favor, para vocês aprenderem. Vocês é 

que têm que se interessar. Quem não quer assistir aula fica em casa, esse 

momento é de aprender, de refletir, quem não quer, fica em casa. Vocês já 

são grandes, adolescentes. Eu tenho que tá toda hora pedindo, por favor, e 

vocês cheios de direito. Por isso que o Brasil tem tanto desempregado, muita 

gente sem competência que não sabe escrever, produzir um texto. Todos os 

dias acontece isso. Eu não vou aprovar aluno sem as mínimas condições para 

a 5a série, pode ter 13, 14 anos (...).” (3ª  observação). 

                                                 
89 Alunos das escolas da Prefeitura da Cidade do Recife. 
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Na maioria das aulas, a mestra parava para repreender os alunos.  Logo 

após, tinha dificuldade em retomar o que estava explicando. Percebíamos que 

ela ficava extremamente aborrecida e desanimada. 

 

5.3. Confronto entre as concepções e práticas das duas mestras 

pesquisadas 

 

Observamos aspectos comuns e aspectos divergentes entre as 

concepções e práticas pedagógicas das duas mestras pesquisadas. Um dos 

pontos divergentes dizia respeito aos objetivos com o ensino de AL nas séries 

em que atuavam. A professora Rejane, em sua entrevista, deixou clara a 

preocupação em “desenvolver a linguagem oral” das crianças (questão que não 

ficou evidenciada no trabalho daquela mestra, ao menos, nas oito aulas 

observadas). Já a professora Márcia revelou, na sua entrevista, preocupação 

com aspectos discursivos (coerência, por exemplo) e com os aspectos 

normativos (como a ortografia) da língua. Na prática, (talvez, como reflexo do 

conflito que vivia), observamos uma certa dificuldade em sistematizar o seu 

trabalho (questões de que ela própria tinha consciência), conforme revelou em 

seus depoimentos. 

De acordo com o propósito da nossa pesquisa, as duas mestras 

utilizavam LDs que haviam sido bem avaliados pelo PNLD enfocado neste 

estudo. Entretanto, é válido salientar que aquelas mestras não haviam escolhido 

aqueles LDs. 

Apesar de não terem participado do processo de estudo e escolha dos 

LDs, apenas a professora Rejane informou-nos que não escolheria o LD que fora 

destinado para a sua turma, o Nova Expressão. A professora Márcia não deixou 

isso claro em relação ao Na trilha do Texto. A mestra informou, em uma das 
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aulas, que trabalhava a “parte de gramática” mais com o LD Viver e Aprender 

(no entanto, não vimos o uso desse outro LD citado). 

As duas mestras opinaram de forma coincidente sobre os conteúdos de 

AL nos LDs das suas turmas. Rejane considerava que o NE “não tinha 

gramática”. Márcia, avaliava, que o NTT “não estava preocupado com 

gramática”, mas sim, em “desenvolver a compreensão das crianças”.  

Um aspecto curioso em relação à freqüência de uso dos LDs merece ser 

citado. Márcia, que na entrevista, pareceu não valorizar muito o trabalho com LD, 

fez uso daquele instrumento, na maioria das suas aulas. Rejane, ao contrário, na 

sua entrevista enfatizou o “valor” dos LDs, sobretudo, pelo fato de considerá-los 

portadores da “língua padrão” de que os alunos deveriam se apropriar”; mas 

usou o LD da turma apenas por duas vezes nas suas aulas (e ainda, apenas os 

“textos”, já que os “exercícios” foram extraídos das fontes já citadas90.  Também, 

propôs algumas tarefas, elaboradas por ela própria). 

As duas mestras, além de não terem participado da escolha do LD 

destinado às suas turmas, também não possuíam o MP. Em algumas aulas, 

decidiam o “que” e/ou o “como trabalhar”, na hora da aula (pelo LD do aluno). 

Curiosamente, a professora Rejane também, algumas vezes, consultava na hora 

da aula os dois outros livros que ela “possuía”.  

Marcuschi (2001) ao refletir sobre os MPs defende que aqueles 

documentos fazem parte de um conjunto de subsídios a que o mestre precisa 

recorrer. Àquele documento, segundo a autora (ibid), cabe aprofundar com o 

professor as bases teórico-metodológicas que alicerçam o LD do aluno, 

propiciando ao docente segurança e autonomia no desenvolvimento de 

habilidades e conteúdos a serem trabalhados em uma determinada série. A 

realidade, entretanto, mostrou-nos uma situação de desconhecimento e/ou 

ausência daquele material nas mãos do professor, o que foi corroborado por 

                                                 
90 Recordemo-nos: LD Festa das Palavras e Minha Primeira Gramática Portuguêsa (sic). 
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pesquisa de Andrade & Morais (2003), por exemplo. Em uma dimensão maior, 

cremos que podemos relacionar esse problema com a operacionalização do 

PNLD, que conforme Costa Val et all (2001), parece não estar perseguindo 

efetivamente os objetivos para o qual foi criado. 

Faz-se pertinente que citemos uma situação que ocorreu nas aulas das 

duas docentes, em relação ao ensino de “classe de palavras”, mais 

especificamente, “substantivos comuns e próprios”. Houve uma confusão por 

conta da utilização de textos que continham animais (substantivos comuns), com 

nomes de pessoas (substantivos próprios).  

A confusão, ao nosso ver, ocorreu por conta de “não-humanos” poderem 

ser chamados por “nomes próprios” e esta questão parecia estar refletindo os 

problemas das definições/concepções da gramática pedagógica veiculadas pela 

escola (PERINI, 2001). Acreditamos que uma discussão sobre as limitações da 

tradicional “classificação de palavras” da GNT, seria produtiva e interessante. 

Dentre os aspectos comuns nas práticas das duas profissionais, citamos 

algumas definições “reducionistas” que apresentavam, principalmente, em 

relação aos “verbos” (“ações”). Rejane, ainda, tentou fazer referência a 

“estados”, mas limitou-se a alguns exemplos, sem refletir com os alunos sobre 

este aspecto. Essas questões também encontramos nas coleções nas quais os 

LDs das turmas se inseriam. Aliás, este é um problema freqüente em alguns LDs 

atuais (cf. também, Biruel, 2002). 

Tanto a professora Rejane como a professora Márcia, ao fazerem a 

transposição didática dos conteúdos de AL, muitas vezes, não “esperavam pelos 

alunos” (contrariando o que, principalmente, Márcia havia falado na entrevista): 

elas copiavam os exercícios no quadro e, muitas vezes, já iam respondendo 

(não dando um tempo para o aluno refletir e responder). Depois, pediam que 

corrigissem, copiando as respostas pelo quadro. Nesse sentido, observamos que 

os aprendizes não teriam sequer o que corrigir, já que tudo fora respondido “de 
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forma coletiva” (o aluno não teve tempo nem de ter dúvidas). Na verdade, 

observamos um trabalho de cópia de respostas.    

Outras questões, coincidentes nas aulas das duas mestras diziam 

respeito aos seguintes aspectos: interrupções nas aulas, em qualquer momento 

de qualquer atividade (para merenda, recados); o atendimento atencioso 

dispensado aos pais das crianças (Rejane fora mais procurada) e os constantes 

lembretes que as docentes davam: pediam para terem cuidado com os LDs 

(diziam para encapá-los e reclamavam quando os alunos não traziam os LDs, 

entre outros).  

Retornando ao comentário do início desse texto -a dificuldade da 

professora Márcia em sistematizar as suas aulas-, registramos um aspecto 

curioso. Na aula em que Márcia trabalhou de forma “mais tradicional” (3ª 

observação – conteúdo: “conjugação de verbos”), conseguiu “sistematizar 

melhor”, “adequar-se ao tempo escolar” (no caso, antes da merenda) e ”concluir” 

a atividade. Lembremos que a aula consistia em os alunos “conjugarem verbos”, 

olhando modelos no caderno (“terminações iguais /mesma conjugação”). As 

crianças foram rápidas e acertaram tudo. Márcia corrigiu os cadernos um a um. 

O “êxito” observado parece refletir o controle que o ensino tradicional de 

gramática cumpre no interior da sala de aula (cf. Batista, 1997). 

A professora Rejane, ao enfocar “verbos”, também, havia dado a mesma 

orientação aos seus alunos (“olhar pelo caderno/terminações iguais”). 

Consideramos que o aluno não precisaria “pensar” para responder de acordo 

com a gramática de prestígio. Nos LDs destinados às suas turmas, ao contrário, 

as questões propostas aos aprendizes, conforme demonstramos no capítulo 03, 

se distanciavam dos moldes mais convencionais: os verbos apareciam em 

contextos, que suscitavam a necessidade de flexioná-los, por exemplo. Aqueles 

exercícios, quando não se referiam ao texto, no seu todo, reportavam-se, ao 
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menos, a trechos dos mesmos, propondo algumas situações onde o aluno 

precisaria, observar, comparar e demonstrar uma compreensão.  

As duas professoras disseram na entrevista que elas próprias 

“selecionavam” palavras, cujo significado os alunos poderiam não saber, para 

consultarem o dicionário. Apesar das informações dadas, na prática, não 

presenciamos tal postura. Também constatamos, em ambas, o não-emprego dos 

dicionários para resolver dúvidas ortográficas.   

Ambas as mestras se preocupavam em procurar um texto, para a 

avaliação de final de ano, que desse margem à exploração de “todos os 

conteúdos gramaticais” que queriam avaliar (explicitaram essa preocupação a 

mim – pesquisadora). Apesar do esforço que elas empreenderam naquela tarefa, 

disseram não ter conseguido e terminaram deixando um ou outro conteúdo “de 

fora”.  

Em quase todas as aulas das duas professoras, os alunos apresentavam 

respostas “incorretas” do ponto de vista da gramática de prestígio, no entanto 

envolvendo uma “lógica” que, ao nosso ver, se explorada, poderia promover 

aprendizagens (suscitando, conseqüentemente inferências, generalizações). 

Porém, as mestras pareciam “não ouvir”, ou “não dar atenção”. Em algumas 

vezes que Rejane tentou explicar/explorar, não conseguiu ser clara e os alunos 

continuaram sem entender (ex: grau do substantivo; verbo indicando, também, 

estado). O que prevaleceu, em ambas as docentes, foi a ausência de 

explicações e/ou exploração daquelas “respostas erradas91”. Talvez as mestras 

não tivessem segurança para explorar a “natureza dos erros”, de modo que os 

aprendizes chegassem à resposta adequada, pela compreensão. 

As mestras pareciam ter subjacente a suas práticas a concepção 

“normativa tradicional” de gramática. Se aquela concepção ficava mais explícita 

                                                 
91 Alguns exemplos: “fazerá” – como futuro do verbo “fazer” / a palavra “grande” considerada 
“aumentativo” e, “pequena” vista “diminutivo”/Auxiliadora como sinônimo de auxiliar, etc. 
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na entrevista e nas aulas da professora Rejane, ela não explicitava viver conflito 

quanto àquele tipo de ensino, enfatizava o ensino de “terminologias gramaticais” 

e defendia ser esse aprendizado muito importante para o aluno se expressar, 

apropriando-se da língua- padrão (a preocupação em desenvolver a expressão 

do aluno ficou patente na entrevista). Na prática que desenvolvia, contudo, ela 

parecia ter pressa em “dar conta” dos conteúdos, não sobrando tempo, ao que 

parecia, de escutar o aluno (questão, que como já comentamos, poderia ter sido 

agravada pelo barulho difuso das duas salas de aulas divididas por “meia 

parede”). 

A professora Márcia dizia e demonstrava viver um conflito em relação ao 

ensino de conteúdos gramaticais. Tinha dúvidas sobre como se situar. Na 

prática, no entanto, apesar de ser atenciosa, de ouvir os alunos e tentar resolver 

todos os problemas através do diálogo, podemos dizer que o seu ensino 

aproximava-se mais de um ensino transmissivo de GNT. Fazemos essa 

interpretação, levando em conta tanto os conteúdos que abordou nas aulas 

como a sua “forma” de atuar. E era, justamente, essa “forma de ensinar”, que a 

angustiava, pois dizia ter consciência de que precisaria mudar; no entanto, não 

conseguia trazer à prática o que sabia teoricamente. O fato de todos os anos 

não “dar conta” dos conteúdos que “deveriam ser trabalhados em uma 4ª série”, 

parecia aumentar a sua angústia. Rejane, ao contrário, no mês de agosto, disse-

nos que já havia dado “todo o programa” e que a partir daquela data iria apenas 

revisá-lo (nesse sentido, todas as aulas que observamos diziam respeito a 

conteúdos já trabalhados – predominantemente, como vimos, classe de palavras 

– inclusive a 3ª série enfocou mais conteúdos gramaticais que a 4ª).   

Dessa forma, o “fator tempo”, parecia manifestar-se como interferência 

mais evidente nas aulas de Márcia. Ela demonstrava uma certa dificuldade em 

sistematizar seu ensino (questão que apontou na entrevista). Às vezes, a 

atividade se alongava tanto que os alunos se impacientavam. Já a mestra 
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Rejane era mais rápida, mais rígida e sempre concluía o que estava fazendo 

(mesmo que ainda observasse dúvidas nas crianças).   

Cremos, assim, que as duas professoras enfocadas se distinguiam quanto 

a um aspecto fundamental: Rejane revelou-se tranqüila com relação a sua 

prática pedagógica mais transmissiva, com sua preocupação em “dar conta do 

programa”. A professora Márcia, por sua vez, mais angustiada, sofria por não 

conseguir levar à prática a teoria que disse conhecer, apesar de também 

apresentar uma prática transmissiva. 

Não vimos um ensino que buscasse integrar os três eixos básicos do 

ensino de língua -leitura, produção de texto e gramática/AL-; as duas 

professoras, apenas, solicitaram em algumas aulas que os alunos retirassem 

conteúdos gramaticais dos textos, tal como constatado em outras pesquisas (cf. 

Albuquerque, 2002; Morais, 2002). 

Observamos nas aulas das duas mestras um ensino quase que restrito às 

categorias da GNT. Os exercícios e exemplos, principalmente os da 3ª série, 

reportavam-se a palavras e frases isoladas, em que o sentido da comunicação 

parecia não ser importante.  

Em relação à utilização do LD, Rejane parecia resolver seus problemas 

utilizando-se de outras fontes, já que o LD da turma parecia não atendê-la nos 

conteúdos de AL. Márcia, parecendo insistir em mudar a sua prática, utilizava um 

LD que, segundo ela, “também não trazia conteúdos gramaticais”, mas que 

tratava de desenvolver a compreensão do aluno. Ela, então, tentava buscar os 

conteúdos de AL que sabia estarem presentes ali (no LD), mesmo que tivesse 

dificuldade em localizá-los e de trabalhar pautada em novas bases. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕE FINAIS 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Na atualidade, os LDs parecem se constituir como um objeto de 

investigação importante. Esse suporte tem sofrido alterações e o uso de LDs 

recomendados pelo PNLD tem sido priorizado hoje em dia, pelo próprio discurso 

oficial. Analisar que LDs as professoras preferem e como ela os utilizam parece 

ser fundamental (Albuquerque, 2002). 

Dessa forma, concluindo este trabalho, gostaríamos de retomar as 

questões iniciais que nos levaram a investigar as apropriações pelos professores 

das orientações para o eixo de AL presentes em LDPs avaliados como 

“recomendados” pelo PNLD 2000/2001. Interessou-nos, principalmente, analisar 

as concepções dos professores da rede estadual acerca de língua e gramática, o 

papel do LDP na prática de AL em turmas de 3ª e 4ª séries e os fatores que 

favoreciam/dificultavam a apropriação das atuais prescrições para o ensino de 

AL, a partir de LDs bem avaliados pelo programa federal. 

Um dos pontos que consideramos relevante nesta pesquisa, referiu-se à 

possibilidade de desenvolver uma análise sobre as práticas das professoras, a 

partir de três procedimentos: análise dos LDs utilizados pelas mestras, 

entrevistas e observação da prática. Albuquerque (ibid), em estudo similar, 

alertou para o fato de que o professor não fala da prática em si, mas da 

representação que tem dela. Dessa forma, a observação de aulas enriqueceu o 

nosso trabalho. Tivemos a oportunidade de confrontar: prescrições dos 

documentos (análise dos LDs), concepções da mestras (entrevistas) e práticas 

das duas mestras (observações de aulas). 
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Pautamos o nosso estudo, sobretudo, na teoria da transposição didática 

(Chevallard, 1991), que diz respeito às transformações adaptativas que ocorrem 

com um determinado conjunto de saber, a fim de transformar-se em objeto de 

ensino. 

No caso específico do ensino-aprendizagem da língua portuguesa, 

retomando o que dissemos no nosso marco teórico, as mudanças nas 

concepções de língua advindas das várias vertentes da lingüística 

(sóciolingüistica, lingüística textual, teorias da enunciação, etc), vêm sendo 

incorporadas pelos textos do saber (currículos e LDs), que correspondem à 

instância intermediária do processo de transposição formulado por Chevallard 

(ibid).  E, através, também, daqueles textos do saber “chegam” à sala de aula 

(saber efetivamente ensinado – último elo da cadeia de transposição). 

Nos caso das transposições presentes nos currículos, Marinho (1998), 

ao pesquisar documentos de dezenove estados brasileiros constatou 

inconsistências, ambigüidades e equívocos. Algumas daquelas propostas 

traziam pressupostos interacionistas com outros da GNT (muitas vezes, não se 

mostrando de forma explicita). 

Os novos LDs aprovados pelo programa federal também tentam 

incorporar as mudanças nas concepções de língua, e conseqüentemente, 

trazem o texto como o centro do processo e os conteúdos/atividades de AL, 

hoje, aparecem subordinadas aos eixos de leitura e produção textuais. 

Os LDs avaliados como “recomendados” seriam aqueles que, 

supostamente, apresentariam uma maior vinculação ao que é preconizado na 

atualidade, e foi o uso destes que nos interessou nesta pesquisa. 

Salientamos que esses novos LDs, tanto quanto as propostas 

curriculares, também apresentam lacunas e limitações, conforme explicamos no 

capítulo 03 (análise dos LDs).  Os autores, ao que pareceu, preocupados em 

corresponder às novas abordagens que se tornaram hegemônicas, tentaram, 
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elaborar LDs que pudessem romper com o ensino de classificações e regras da 

GNT. No entanto, também, conforme refletimos no capítulo 03, os novos LDs, 

pareciam se inserir no problema que Dias (2001), definiu como “apagamento de 

conceito”. Os LDs, utilizados pelas duas professoras secundarizavam as 

nomenclaturas e queriam enfatizar um estudo da língua em funcionamento. 

Apesar do que avançaram no tratamento dado à AL, evidenciaram um 

reducionismo conceitual. Esse aspecto corrobora os resultados obtidos por 

Biruel (2002), ao analisar outras duas coleções (recomendadas) do mesmo 

PNLD. 

Em acordo com os resultados do trabalho de Biruel (ibid), os novos LDs 

por nós examinados também secundarizavam os aspectos normativos da língua 

(como a ortografia, por exemplo), contrariando o que Dias (2001) aponta como 

necessário: que se deve buscar um equilíbrio, de modo que a língua seja 

estudada tanto em seu aspecto normativo, quanto discursivo. 

Neste trabalho mencionamos que os docentes92 da rede estadual de 

Pernambuco, em sua maioria, faziam uso de livros “recomendados com 

ressalvas” pelo PNLD em questão (2000/2001). O curioso é que, apesar de 

considerarem os LDPs mais bem avaliados, (os recomendados93), “bons livros”, 

quando tiveram a oportunidade de os utilizarem, não gostaram (como exemplo a 

professora Rejane que mencionou “aversão” ao livro ALP e que não adotaria o 

NE. Esta  Situação também foi encontrada no estudo de Andrade & Morais 

(2003). Poderemos, então, nos questionar sobre o que estaria acontecendo nas 

realidades pesquisadas: as mestras, apesar de reconhecerem qualidades nos 

LDPs melhor avaliados, afirmavam que não optariam por eles! Esses LDPs eram 

considerados “livros elevados” para os alunos “da rede estadual”. Dentro dessa 

                                                 
92 Fazemos referência a três (das quatro) Diretorias Estaduais de Educação da Região 
Metropolitana do Recife: Norte, Sul e Metrosul. O LD “Viver e Aprender” (recomendado com 
ressalvas) era o de uso predominante no ano de 2002. 
93 Aquele PNLD não trazia nenhum volume de 3ª e 4ª séries avaliado como “recomendado com 
distinção”. 
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dificuldade, muitas mestras, apontavam o tamanho dos textos (considerados 

longos) como fator que dificultava o trabalho. O eixo de AL também foi criticado 

e, conforme já dissemos, os docentes pareciam ter dificuldade em perceber 

conteúdos lingüísticos naqueles LDs (cf. Andrade & Morais, ibid). 

Um aspecto interessante em relação às entrevistas é que as professoras 

tinham dificuldades em falar sobre como desenvolviam o ensino de AL. Em seus 

depoimentos, faziam mais referências em relação ao que desenvolviam com 

leitura e produção de texto (mesmo quando indagadas sobre AL). Esta evidência 

tem relação com o que refletiu Morais (2002): as novas prescrições para leitura e 

produção de textos, pareciam ter sido de mais fácil apropriação para os 

docentes, que os relativos ao eixo de AL. Ao final da entrevista, as professoras 

anotaram pontos relativos ao uso do dicionário, ao uso do LD e aos conteúdos 

de gramática ou AL que “deveriam trabalhar”. Talvez, seus depoimentos em 

relação ao LD tenham sido ajustados as que elas interpretariam como 

expectativas do pesquisador. Com a entrevista, observamos ainda, que diante 

de nossas perguntas mestras pareciam avaliar as suas práticas.  

As duas professoras não se disseram responsáveis pela escolha dos LDs 

destinados às suas turmas. A professora Rejane informou que na sua escola não 

houve escolha; a professora Márcia disse ter participado da escolha em outra 

escola, mas que não recordava o título do LD que havia sugerido. Esse dados se 

assemelham às constatações de Costa Val et al (2001), já mencionados neste 

estudo. As mestras, também, não tinham o MP (situação idêntica aos resultados 

de Andrade & Morais, 2003). 

De acordo com o que mostramos no capítulo anterior, pareceu-nos que as 

dificuldades de apropriação das novas orientações pelas mestras, evidenciadas 

tanto em “substituição do LD da turma por outro que nem sequer estava 
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recomendado com ressalvas94”(professora Rejane), quanto em substituições de 

enunciados, acréscimos nos enunciados, (professora Márcia), entre outros, 

poderiam refletir também o processo de escolha, já que elas não escolheram o 

LDP que “utilizavam”.  

Na nossa interpretação, as duas professoras apresentavam um ensino 

mais transmissivo, em que não esperavam o aluno dar respostas e não 

exploravam dúvidas e transgressões dos alunos. As atividades que propunham 

solicitavam respostas únicas e fechadas (em detrimento das questões que 

envolviam negociações de respostas – os LDs apresentavam muitos exercícios 

nesse sentido) e, ainda, não articulavam os eixos de leitura, produção de textos 

e análise lingüística (quando muito “retiravam conteúdos gramaticais de textos”). 

Observamos que ambas as mestras priorizavam o ensino de classes de 

palavras Um aspecto, no entanto, as diferenciava de maneira bem acentuada. 

Referimo-nos ao “conflito” que parecia perseguir a professora da 4ª série, em 

como ensinar os conteúdos de gramática, hoje, reconceptualizados como AL. 

Rejane, ao contrário, ministrava as suas aulas, enfocando, quase que 

exclusivamente, “classificação de palavras” e percebíamos que ela não 

questionava se deveria mudar algo na sua didatização, ou nos conteúdos que 

priorizava. Aquela mestra parecia à vontade no desenvolvimento do seu 

trabalho, tanto em relação aos conteúdos que priorizava, quanto à forma de 

tratá-los.   

Com as análises dos LDs, os depoimentos das professoras, nas 

entrevistas, e as evidências encontradas nas suas práticas pedagógicas, 

pudemos observar, ainda, que a lógica dos dois LDs (Nova expressão e Na 

Trilha do Texto), era diferente da lógica daquelas mestras. Os conteúdos de AL 

eram apresentados nestes dois LDs de uma forma diversa da como 

tradicionalmente aparecem em livros mais conservadores (listagens de 

                                                 
94 LD Festa das Palavras. 
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aumentativos, conjugação de verbos, etc.). Este fato parecia fazer com que as 

docentes tivessem dificuldades em observar que conteúdos lingüísticos 

deveriam ser trabalhados e, também, de observar e entender que lógica 

norteava a seqüenciação dos conteúdos.  

A ênfase na dimensão textual preconizada para o ensino de língua nos 

últimos anos, parecia levar os autores dos LDs a não colocarem nos índices das 

unidades dos seus volumes, também, os conteúdos de AL que enfocariam. 

Observamos predominar, naqueles índices, aspectos mais diretamente 

relacionados à textualidade, como: gêneros textuais a serem estudados, 

paragrafação, idéia principal, representação das falas nos discursos, etc. Às 

mestras, caberia, então, procurar no corpo do LD os conteúdos de AL, organizá-

los, articulá-los e operacionalizar seu ensino, de forma a contemplar as 

especificidades dos vários objetos do conhecimento. De acordo com Morais 

(2002), esse novo tipo de ensino requer do professor muitas competências, que 

na maioria das vezes ele não obteve em seus cursos de formação, nem em 

programas de formação continuada nas redes em que trabalham. Acrescente-se 

a essas questões, que as docentes de 1ª à 4ª série, são polivalentes.  

No contexto das dificuldades, ressaltamos também o não-acesso ao MP 

entre as duas professoras que pesquisamos. Elas não tinham como estudar os 

subsídios daqueles LDs, nem preparar o seu planejamento com tranqüilidade, 

ocorrendo o que presenciamos em aulas das duas mestras: consulta no LD do 

aluno na hora da aula. Portanto, a “não-apropriação”, ou a “pouca-apropriação” 

das inovações não parecia se dar por acaso. 

Independentemente das concepções que as nossas professoras 

expressavam (nas entrevistas) e revelavam (nas suas práticas), ressaltamos que 

elas eram docentes que se preocupavam com os seus alunos. Apoiamos essa 

afirmação no fato de presenciarmos a maneira como atendiam aos pais, as 

conversas que tinham com os alunos, tentando conscientizá-los a não faltar 
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aulas, a ter cuidado com os materiais que lhes pertenciam e também com o 

interesse em vivenciar o Dia das Crianças, com brindes, lanches, etc. Enfim, 

pudemos verificar que as mestras, mesmo apresentando posturas tradicionais na 

relação de ensino-aprendizagem dos conteúdos, valorizavam os alunos, 

demonstrando interesse por “suas vidas”. 

No capítulo que trata da metodologia, mencionamos que as escolas em 

que as mestras trabalhavam não ofereciam recreio aos alunos. Mencionamos 

também que a sala em que a professora Rejane ensinava era dividida por “meia 

parede com outra sala”, o que provocava um barulho difuso e ensurdecedor, Ao 

levarmos em conta esses problemas e “somá-los” com o uso de um LD que as 

mestras não escolheram, com a falta do manual do professor, e ainda, com a 

pouca freqüência ou a ausência de capacitações, poderemos traçar um quadro 

bastante difícil para o profissional “professor”. 

No que se refere a capacitações, a professora Márcia nos informou, na 

entrevista, que passou quatro anos sem capacitações na rede estadual e que 

elas voltaram a acontecer naquele ano (2002). Depois, mencionou as 

capacitações promovidas pela PCR95. A mestra Rejane, que só atuava na rede 

estadual, nos informou, também na entrevista, que naquele ano tinha havido na 

sua escola capacitações do SAEPE (disse que o mais enfatizado foi o “trabalho 

com textos”).  

Apesar de reconhecemos que o nosso estudo apresenta limitações, em 

função de fatores diversos, principalmente, os relacionados ao contexto (tempo) 

e à extensão da amostra, acreditamos que pudemos colaborar para o 

desvendamento de alguns entraves na tarefa de analisar a língua na escola, 

sobretudo, àqueles referente à operacionalização de propostas de didatização 

presentes em LDs atuais. A natureza de nosso enfoque metodológico (estudos 

de casos) não nos autoriza a fazer generalizações. Outros trabalhos precisam 

                                                 
95 Conforme já informamos a mestra lecionava também pela Prefeitura da Cidade do Recife. 
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investir em analisar o uso efetivo do LD na sala de aula, para que outros 

aspectos possam ser revelados. 

Nesse contexto, apesar de o nosso estudo se referir às apropriações que 

os mestres tiveram em relação a LDs (bem avaliados) que utilizavam, temos a 

consciência de que não se pode atribuir aos LDs a responsabilidade de “formar” 

o professor. O que vemos como muito urgente é a necessidade de as redes de 

ensino promoverem programas de “formação continuada”, onde seus mestres 

possam se atualizar, trocar experiências e enriquecer as suas práticas, 

propiciando, assim, uma sintonia entre o que os especialistas estudam e 

defendem e a ação daqueles que são os mediadores do “saber efetivamente 

ensinado” (Chevallard, ibid). 
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ANEXOS 

 



 

 

 
ANEXO: Roteiro de Entrevista 

 
 

1- Quais são os seus objetivos na área de língua portuguesa com sua _ série, 

neste ano? 

2- O que você compreende por “gramática” ou “análise lingüística”? 

3- Quais são os seus objetivos com o ensino de gramática (ou análise 

lingüística) na _ série? 

4- Na sua opinião, quais são os conteúdos mais importantes neste eixo didático 

de ensino da Língua Portuguesa? 

5- Como você interpreta e trabalha com os “erros de português” apresentados 

por seus alunos? 

6- Você desenvolve com seus alunos um trabalho voltado para leitura e 

produção de textos? Em caso afirmativo, o que você leva em conta para 

selecionar materiais que possibilitem essa prática?  

7- Que relação você estabelece entre o ensino de conteúdos gramaticais e o 

trabalho com textos (leitura e produção)? 

8- Qual a importância / papel do aprendizado das classes gramaticais, da 

nomenclatura gramatical e a produção textual? 

9- Como você vê a articulação entre os conhecimentos de classes gramaticais e 

a produção textual? 

10- Você trabalha AL baseada nos textos dos alunos? Em caso afirmativo, como 

o faz? 

11- Como foi selecionado o livro didático de Língua Portuguesa adotado por sua 

escola? 

12- Com que freqüência você utiliza o livro didático para trabalhar análise 

lingüística? Por quê? 

13- Com que freqüência você utiliza o livro didático para trabalhar leitura e 

produção de textos? Como o faz?  

14- O que você acha dos subsídios teóricos, dos conteúdos e das atividades 

apresentadas pelo livro didático utilizado, especialmente aqueles referentes à 

análise lingüística? 

15- Você conhece o que as propostas curriculares prescrevem para o trabalho 

com análise lingüística nessa etapa da escolarização? Caso conheça, o que 

você acha dessas prescrições?    

16-  De um modo geral, considerando os conteúdos de análise lingüística, em 

que o livro didático utilizado tem contribuído com o seu trabalho? 
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17- Você faz uso de outros recursos para trabalhar AL com seus alunos? 

Consegue relacioná-los com as atividades propostas pelo LD? 

18- Caso fale no uso do dicionário: que conteúdos trabalha com e a partir do 

dicionário? 

19- Pensando no seu trabalho com a turma de _ do ano passado, que atividades 

você realizava em AL? (pedir para descrever o trabalho feito, por exemplo, na 

última unidade do ano letivo). 

20- Você mudou alguma coisa na forma de trabalhar os conteúdos de AL nas 

turmas em que ensina? (caso sim, o que mudou? Os LDs tiveram alguma 

influência nessa mudança? Como?)    
 

Questões sobre formação e atuação: 
Fez magistério? (caso sim, onde? Em que ano concluiu?) 

Fez faculdade? (caso sim que curso? Onde? Em que ano concluiu?) 

Há quanto tempo ensina? Em que redes já atuou? 

Onde trabalha hoje? A que séries ensina? Já tinha ensinado 3ª e 4ª séries 

antes? (caso sim, desde quando ou quantos anos? 

Tem oportunidades de capacitação nas escolas onde trabalha? (caso sim, o que 

acha das capacitações que teve em língua portuguesa? Nestas capacitações 

discutem-se o trabalho a ser feito na área de gramática? Discutiu-se o uso dos 

LDs escolhidos? (ou os que chegaram à escola?) ; 

Teve oportunidade de fazer algum curso de Pós-Graduação? (caso sim: qual, 

onde e quando?) 

Estado civil 

Filhos  

Por que fez Pedagogia? 

Profissão e escolaridade dos pais. 

 


