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“NÓIS MUDEMO" 
 
 
 
 

(...) 
 
 

                   As aulas tinham começado numa segunda-feira. Escola de periferia, classes 
heterogêneas, retardatários. Entre eles, uma criança crescida, quase um rapaz. 
                  -Por que você faltou esses dias todos? 
                  -É que nóis mudemo onti, fessora. Nóis veio da fazenda. 
                   Risadinhas da turma. 
                   -Não se diz ‘nóis mudemo’, menino! A gente deve dizer: nós mudamos, tá? 
                   -Tá, fessora! 
                   No recreio, as chacotas dos colegas: Oi, nóis mudemo! Até amanhã, nóis 
mudemo! 
                   No dia seguinte, a mesma coisa: risadinhas, cochichos, gozações. 
                  -Pai, não vô mais pra escola! 
                  -Óxente! Modi quê? 
                   Ouvida a história, o pai se coçou e disse: 
                   Meu fio, num deixa a escola por uma bobagem dessa! Não liga pras 
gozações da mininada! Logo eles esquece. 

Não esqueceram. 
                                               

(...) 
 
 
Hoje tenho raiva da gramática. Eu mudo, tu mudas, ele muda, nós 

mudamos, mudaamos, mudaaamoos... Super usada, mal usada, ela é uma guilhotina 
dentro da escola. A gramática faz gato e sapato da língua materna_ a língua que a 
criança aprendeu com seus pais e irmãos e colegas_ e se torna o terror dos alunos. Em 
vez de estimular e fazer crescer, comunicado, ela reprime e oprime, cobrando centenas 
de regrinhas estúpidas para aquela idade. 

E os Lúcios da vida, os milhares de Lúcios da periferia e do interior, 
barrados nas salas de aula: ‘Não é assim que se diz, menino!’ Como se o professor 
quisesse dizer: ‘Você está errado! Os seus pais estão errados! Seus irmãos e amigos e 
vizinhos estão errados! A certa sou eu! Imite-me! Fale como eu! Você, não seja você! 
Renegue suas raízes! Diminua-se! Desfigure-se! Fale como eu! Fique no seu lugar! Seja 
uma sombra!. 

E siga desarmado para o matadouro da vida’.” 
 
                                                                                     (Fidêncio Bogo) 
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RESUMO 

 

 

 A maioria da população brasileira apresenta dificuldades no emprego das 

marcas prestigiadas de concordância verbo-nominal, constituindo esse subtópico 

da norma lingüística um dos aspectos mais estigmatizadores dos falantes 

brasileiros e uma fonte de preocupação para os professores no ensino de Língua 

Portuguesa. Diante disso, esta pesquisa teve por objetivo geral analisar o 

processo de ensino e de aprendizagem da concordância verbo-nominal (CVN), a 

partir do trabalho didático realizado numa rede pública de ensino, desvelando 

que fatores ajudariam ou dificultariam as crianças a se apropriarem das marcas 

de CVN de prestígio. Tomamos, para tanto, como referenciais teóricos principais 

a Teoria da Transposição Didática e do Contrato Didático, a noção de 

“competência comunicativa” aliada às atuais revisões conceituais sobre língua e 

gramática, assim como a pedagogia do "bidialetalismo transformador”. Nossos 

sujeitos foram duas professoras e seus alunos, crianças de escolas públicas da 

rede municipal de Recife, pertencentes a duas turmas (uma, de 3ª série e uma, 

de 4 ª série). Nossa pesquisa envolveu dois estudos. O primeiro visou ao 

levantamento do rendimento gramatical dos alunos investigados quanto ao 

emprego das marcas de CVN a partir da reescrita de uma narrativa infantil. 

Nosso segundo estudo, de caráter etnográfico, se deteve no exame do saber 

efetivamente ensinado, particularmente no eixo de Análise Lingüística (AL) e no 

enfoque da CVN, tal como desenvolvido pelas duas docentes mencionadas. Os 

resultados apontaram que, de fato, as crianças de 3ª e de 4ª séries revelaram 

dificuldades na notação das marcas de CVN, típicas da gramática de prestígio, 

embora possamos ter identificado um melhor desempenho com o avanço da 



 

 

escolaridade. Além de reiterar evidências de estudos realizados com adultos, 

nos quais a marcação da CVN demonstrava ser influenciada por fatores como a 

posição de elementos lingüísticos na oração, encontramos peculiaridades no 

desempenho das crianças. Não só oscilavam bastante no uso, ou não, de 

marcas redundantes de número, como, também, apresentaram curiosos erros na 

marcação de gênero. A partir das entrevistas e das observações realizadas nas 

duas salas de aula pesquisadas, constatamos que, embora as professoras 

declarassem que o ensino de língua devia estar atrelado ao desenvolvimento 

constante da leitura e da produção textuais pelos alunos, continuavam 

realizando o ensino de gramática normativa tradicional. Utilizavam textos para 

extrair determinadas frases que contivessem os conteúdos gramaticais a serem 

focalizados, como a CVN. Mediante esse trabalho com frases isoladas, 

propunham atividades bastante tradicionais, como a passagem de verbos do 

singular para o plural e a conjugação dos tempos verbais. Em nenhum momento 

pudemos identificar um processo de ensino e de aprendizagem que tomasse o 

confronto entre as variedades dialetais como um meio relevante para a 

apropriação, pelas crianças, de diferentes formas de falar e de escrever, 

adequando o seu discurso ao grau de maior ou menor formalidade, requerido 

pelo contexto de produção discursiva. As mestras revelaram uma confusa noção 

a respeito do ensino das variedades dialetais, além da não-priorização, no 

tratamento didático efetuado, de atividades de reescrita de textos dos alunos. 

Interpretamos que isso indica o descompasso entre as necessidades infantis, 

reveladas no estudo I, e o ensino realizado pelas professoras no estudo II, 

dando-nos algumas pistas, portanto, para explicar, ainda que parcialmente, a 

ineficiência da escola no desenvolvimento da competência comunicativa dos 

aprendizes. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The majority of the Brazilian population has difficulties in using the most 

prestigious marks in verb-noun concord, an issue in linguistics norm that most 

stigmatizes Brazilian Portuguese speakers, and a source of concern to teachers 

of the Portuguese language.  Faced with it, this work had as its general goal to 

analyze the process for teaching and learning verb-noun concord (VNC) from the 

work of the didactic work carried out in a government school network in an 

attempt to show which factors would help or hinder pupils in grasping the most 

important VNC markings.  For that effect we took as main theoretical references 

the Theory of Didactic Transposition and the Didactic Contract, the notion of 

‘communicative competence’ linked to the present conceptual reviews on 

language and grammar, as well as the Pedagogy of ‘transforming bi-dialectics’.  

Our subjects were two teachers and their pupils, children attending government 

schools in the city of Recife’s network, in two classes (one from the third grade 

and another taking the fourth grade).  Our research involved two studies.  The 

first aimed to obtain data on the grammatical performance of the students under 

scrutiny regarding the use of VNC markings from the re-writing of a children’s 

text.  In the second study, of an ethnographic nature, focused on the knowledge 

actually taught, particularly on the Linguistic Analysis (LA) axis and on the 

attention given to VNC as it was applied by the two teachers previously 

mentioned.  The results showed that, in reality, the 3rd and 4th grade children 

displayed difficulty in the notation for VNC markings, typical of prestige 

grammars, although we might have identified an improved performance with the 

progress of schooling.  Apart from re-iterating evidence produced by studies 



 

 

undertaken with adult subjects where NVC marking was shown to be influenced 

by factors such as the positioning of linguistic elements in the sentence, we found 

peculiarities in the performance of the children.  They not only varied a great deal 

in the usage, or lack of it thereof, of redundant markings for numbering, but also 

produced rather intriguing errors in gender marking.  From the interviews and 

observation carried out in the two classrooms studied we found that, in spite of 

the fact that the teachers stated that the teaching of the language should be 

connected to the constant development of reading and text production on the part 

of the students, they still taught traditional, normative, grammar.  They used texts 

to extract sentences that contained the grammar contents to be focused upon, 

such as NVC.  Through this work with isolated sentences they proposed quite 

traditional tasks such as moving verbs from singular to plural and the flexing of 

verb tenses.  At no stage we were able to identify a process of teaching and 

learning that took the confrontation between the dialectic varieties as a relevant 

means to appropriation, by the children, of different forms to speak and write, 

matching their discourse to the degree of higher or lower formality demanded by 

the context of discursive production.  The teachers revealed a confused notion 

regarding the teaching of dialectic varieties, apart from non-prioritization, in the 

didactic treatment given to text re-writing tasks from their students.  We 

understand this to indicate a lack of balance between the children’s needs 

revealed in Study 1, and the teaching practice carried out by the teachers in 

Study 2, giving us some hints, as a result, to explain, though still in part, the 

inefficiency of schools in developing communicative competence in their 

students. 

 

 

 
 



 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  AULA DE PORTUGUÊS 
 
 

“A língua 
na ponta da língua 

tão fácil de falar 
e de entender 

A linguagem 
na superfície estrelada das letras 

sabe lá o que ela quer dizer? 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe 
e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática esquipáticas, 

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

Já esqueci a língua em que eu comia,  
em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 
a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com prima. 

 O português são dois; o outro, mistério” 
    

                         (Carlos Drummond de Andrade) 
 
   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
". (...) Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser 
neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. 
Ruptura. Exige de mim que se escolha entre isto e aquilo. Não posso ser professor a 
favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. Não posso ser professor a 
favor simplesmente do Homem ou da Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado 
contrastante com a concretude da prática educativa. (...) Sou professor contra qualquer 
forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos e das classes 
sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração: 
a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. 
Sou professor contra o desengano que me consome e me imobiliza. Sou professor a 
favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela some se não cuido do 
saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições 
materiais necessárias para os quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se 
amofinar e de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa mas 
não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática se, cheio de mim mesmo, arrogante 
e desdenhoso dos alunos, não canso de me admirar. 

(...) 
Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é meu testemunho ético ao ensiná-
los.É a decência com que faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, pelo 
contrário, com humildade. É o respeito jamais negado ao educando, a seu 'saber de 
experiência feito' que busco superar com ele. Tão importante quanto o ensino dos 
conteúdos é a minha coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço" 

 
(PAULO FRE 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho partiu da necessidade de verificar a relação entre o 

tratamento didático realizado na escola pública com os conteúdos gramaticais, 

mais exatamente no tocante à concordância verbo-nominal (doravante, CVN) e o 

baixo desempenho das crianças na escrita quanto a esses mesmos conteúdos, 

deixando de empregar as marcas de CVN típicas da gramática de prestígio. 

Em decorrência, esta pesquisa tem como objetivo principal o estudo do 

ensino-aprendizagem da concordância verbo-nominal a partir do trabalho 

didático, realizado numa rede pública de ensino, a fim de que sejam desvelados 

os fatores que favorecem, ou não, as crianças a se apropriarem das marcas 

lingüísticas de prestígio. 

A delimitação da concordância verbo-nominal como foco de nossa 

análise, dentre tantos outros conteúdos gramaticais, deu-se por ela se configurar 

em uma importante fonte de preocupação para os professores, no ensino de 

Língua Portuguesa, em nossas instituições educacionais (MORAIS & 

BRANDÃO, 1998). Soma-se a isso o fato da maioria da população brasileira 

apresentar dificuldades no emprego das marcas de concordância verbo-nominal, 

típicas da gramática de prestígio, constituindo-se, por conseguinte, em fonte de 

discriminação social e fracasso escolar para os seus aprendizes  

Diante desse quadro, acreditamos ser relevante esse nosso estudo em 
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virtude da escassez de pesquisas, tanto em nível nacional – na literatura 

pedagógica e psicolingüística em português – quanto internacional, no que se 

refere à notação das marcas de concordância, principalmente no tocante ao seu 

emprego por crianças, uma vez que a maioria dos estudos em relação a esse 

tema tendeu a restringir-se ao tratamento com adultos. 

Consideramos igualmente importante a averiguação de como vem 

ocorrendo a transposição didática desse conteúdo definido – concordância 

verbo-nominal (CVN) –, tanto do saber científico para os textos do saber 

(propostas curriculares e livros didáticos usados na rede municipal de Recife) 

como desses para o saber efetivamente ensinado. Explicitamente, com o intuito 

de identificarmos possíveis implicações para o processo de ensino-

aprendizagem, assim como para o estabelecimento do Contrato Didático, isto é, 

para a relação professor-aluno, mediada pelo saber, investigaremos de que 

forma os estudiosos estão transpondo esse conhecimento para os textos do 

saber e como o professor está transpondo essas prescrições, por sua vez, para 

a sala de aula. 

Ademais, mediante esta pesquisa, a contribuição de um maior 

aprofundamento teórico nessa área do saber, constitui-se igualmente relevante, 

possibilitando um ponto de partida para estudos futuros, efetivadores de 

alternativas didáticas respaldadas na compreensão do ensino da análise 

lingüística visando à competência comunicativa do aluno (HYMES, 1985; 

TRAVAGLIA, 1998). 

Dessa forma, na primeira parte apresentaremos o marco teórico adotado, 

realizando algumas reflexões sobre a língua, através da abordagem de temas 

como: as mudanças recentes no ensino de Língua Portuguesa; as concepções 

de língua hoje existentes; o tratamento dado às diferenças dialetais; as 

mudanças nos textos prescritivos (proposta curricular do município de Recife e  
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PCN); a concepção de norma dentro do eixo didático da "análise lingüística", as 

concepções teóricas existentes sobre a análise lingüística e o contrato didático 

estabelecido quanto à concordância verbo-nominal. Analisaremos, também, as 

evidências sobre o emprego da CVN entre crianças e adultos, falantes do 

português, e o atual tratamento didático que a escola está realizando nas salas 

de aula no que concerne à concordância verbo-nominal. 

Na segunda parte apresentaremos os dois estudos que compõem esta 

pesquisa: seus objetivos, sujeitos e procedimentos adotados para a coleta e 

análise dos dados. No primeiro estudo, fizemos um levantamento do rendimento 

de alunos de 3ª e de 4ª séries quanto ao emprego da CVN na escrita, quanto ao 

uso ou não das marcas de prestígio. No segundo estudo, realizamos a análise 

da transposição didática no nível do saber efetivamente ensinado, através de 

entrevistas e de observações em salas de aula das professoras da mesma rede 

de ensino, que ensinavam às crianças participantes do primeiro estudo. Por fim, 

apresentaremos nossas conclusões (provisórias) e sugestões de futuras 

pesquisas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO 
 



 

 

 

 

 

 

1.1 – Transposição didática e contrato didático como construtos para a 
análise das situações de ensino e de aprendizagem 

 
Chevallard (1991) propõe a distinção entre o conhecimento acadêmico e o 

conhecimento cotidiano, insistindo, contudo, no que resulta central para o ensino 

escolar, na existência de um conhecimento híbrido, fruto dos dois mencionados. 

Através do seu construto teórico – a Transposição Didática – Chevallard (ibid) 

salienta que a maioria dos conhecimentos que podemos encontrar nos currículos 

e materiais escolares supõe uma deformação ou transformação do saber 

científico. 

Segundo esse autor (ibid), a Transposição Didática é, em sua origem, o 

trabalho que transforma um objeto de saber científico em um objeto de ensino. 

Em outras palavras, o objeto de saber é desenvolvido no âmbito científico, 

passando por diversas transformações até chegar na sala de aula (âmbito 

didático). Na realidade, a transposição didática transforma um conteúdo de saber 

específico em uma versão didática desse saber, ou seja, num saber escolar que 

inclui, por sua vez, tanto o saber ensinado quanto o saber aprendido. 

A transformação de um conteúdo de saber específico em uma versão 

didática desse objeto de saber pode denominar-se, mais apropriadamente, 

"transposição didática strictu sensu". Mas, o estudo científico do processo de 

transposição didática supõe ter em conta a "transposição didática lato sensu", 

representada pelo esquema: 
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Objetos de saber _______ Objetos a ensinar _______ Objeto de ensino 

dos especialistas  ("textos do saber”)  ("saber de fato ensinado")

A fim de que o saber possa se tornar público e de fácil acesso à 

população, é preciso que o saber (da academia) sofra uma recontextualização. 

De forma mais explícita, o saber surge como algo contextualizado em 

determinada questão que se necessite apreender, saindo da academia de forma 

descontextualizada, para se tornar um saber universal. Ao entrar no campo 

didático, por sua vez, o saber precisa ser recontextualizado pelo professor, para 

que se transforme em conteúdo 'ensinável', ocorrendo a transformação do 'saber 

a ensinar' em 'saber ensinado'. 

Segundo Pais (1999), esse conjunto de transformações pelos quais o 

saber originariamente científico se transforma em saber escolar, ou didatizado, 

recebe um conjunto de diversas fontes de influências – conceituais e 

metodológicas –, chamado de noosfera. Tais influências atuam na seleção dos 

conteúdos que deverão compor os programas escolares, determinando todo o 

processo didático. Ainda segundo esse autor, o trabalho seletivo da noosfera é 

composto por pesquisadores, professores, especialistas, políticos, autores de 

livros e outros agentes da educação, que exercem uma influência na estrutura 

do saber ensinar (textos e livros didáticos; propostas curriculares) estruturando, 

por conseguinte, os valores, objetivos e métodos que conduzem o processo de 

ensino. 

Na maioria das vezes, o professor não percebe que está realizando a 

transposição didática, pelo menos, não de forma espontânea. Efetua-a, 

cotidianamente, sem sentir a necessidade dessa contextualização (do saber 

tratado nos livros) para que o aluno possa adquirir o sentido do saber e depois 

poder (idealmente) aplicá-lo em outras situações, criando, dessa forma, novos 

objetos, distintos dos primeiros que não se configuravam como objetos de ensinar. 
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   Ainda em relação à transposição didática, observaremos que ela é inevitável, 

visto que a distorção do saber dos especialistas, assim como a didatização dos 

conhecimentos (dos conteúdos escolares), são obrigatórias para que haja a 

escolarização dos indivíduos. Entretanto, nesse processo de transformação do 

saber científico para o saber didático (escolar), é preciso que haja um exercício do 

princípio de vigilância epistemológica na transposição didática, para se reduzir a 

distorção dos objetos de conhecimento, preservando-se, dessa forma, o uso 

funcional dos mesmos fora da escola. Conforme Lerner (1993, p. 7)  "a manutenção 

de uma vigilância epistemológica é necessária para se garantir uma semelhança 

fundamental entre o que se ensina, o objeto e a prática social que se pretende que 

os alunos aprendam". 

Em síntese, a "Transposição Didática" constitui-se no marco teórico 

originariamente adotado em nossa pesquisa, pois, se apresenta como uma teoria 

que permite averiguar como está sendo transposto o saber dos especialistas (sobre 

a língua, no nosso caso), para os textos do saber, assim como examinar a forma 

como está sendo transposto o conhecimento dos textos do saber para o saber 

efetivamente ensinado. 

Segundo Guy Brousseau (apud SILVA, 1999), o contrato didático se revela 

pelo conjunto de regras ou cláusulas que estabelecem – na maior parte de forma 

implícita – as bases das relações que os professores e os alunos mantêm com o 

saber. As regras estabelecidas na relação professor-aluno, mediada pelo saber, 

apenas são explícitas e, assim mesmo, muito raramente, quando ocorre a 

transgressão delas pelo professor, ou pelo aluno, tornando-as, dessa forma, 

reveladas. 

O Contrato Didático, ao ter presente a idéia de negociação, define os papéis 

que cada um dos elementos da relação didática deverá assumir e que será válido 

para o outro elemento. Esse (o aluno), de uma maneira ou de outra, terá que 
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prestar contas perante o outro (o professor), direcionando-se ambos contractuantes 

(professor e aluno) para a questão do trato dos conhecimentos específicos (p. ex, 

para a Linguagem). 

A adoção, também, do "Contrato Didático" como parte de nosso marco 

teórico deve-se ao fato de estabelecer uma interação didática entre o professor e o 

aluno, mediada pelo saber em pauta (CHEVALLARD, 1988), não consistindo mais, 

apenas, na tão famosa "relação de duas instâncias entre professor e aluno" que, 

conforme esse autor, caracteriza o contrato pedagógico1. 

Concebemos que a forma como o conhecimento vai passar dos livros 

didáticos para a sala de aula vai influenciar a operacionalização de um determinado 

contrato didático, uma vez que nos próprios livros didáticos estão subjacentes 

diferentes propostas de contratos didáticos. 

Logo, no que tange ao nosso problema específico, a teorização e análise do 

Contrato Didático permitem averiguar a distribuição de funções do professor em 

relação ao que o aluno deve aprender como, também, o papel do aluno nas 

situações de ensino-aprendizagem (em relação à CVN, quanto ao tipo de 

concepção de língua, de gramática, de variedade dialetal, etc). Tais situações são 

instâncias de transposições didáticas porque refletem como o professor se 

apropriou dos saberes dos especialistas e autores de textos do saber e como os 

reelabora com seus alunos. 

               Mais ainda: o tipo de contrato didático estabelecido estará na dependência 

da estratégia de ensino adotada para o conhecimento estipulado (concordância 

verbo-nominal), podendo evoluir em decorrência da transgressão (ruptura) de um 

dos parceiros da relação didática, em que o próprio trato com o saber ensinado, 

 
1 É preciso fazermos a distinção entre o contrato didático e o contrato pedagógico. Nesse último, 
a relação constituída entre professor e aluno depende, igualmente, de um grande número de 
regras e de convenções, as quais, entretanto, não se relacionam sistematicamente com o 
conhecimento, terceiro elemento da relação didática (HENRY, 1991). 
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também, vai evoluindo, ao ocorrer a ruptura e posterior renegociação do Contrato 

Didático (SILVA, 1999). Afinal, essa renovação e renegociação do Contrato 

Didático, malgrado despercebida pelos parceiros da relação didática – por se dar, 

majoritariamente, de forma implícita – aparece a cada nova etapa da construção do 

conhecimento, uma vez que o fundamento existencial do contrato didático reside no 

processo de aquisição do conhecimento pelos alunos. 

 

1.2 – As mudanças recentes no ensino de língua portuguesa 

As mudanças que se apresentam, a partir da década de 80, no tocante ao 

tratamento didático dado à Língua Portuguesa são mais bem observadas através 

da proposta de Geraldi (1985). Suas prescrições inspiraram a maioria das propostas 

pedagógicas, estabelecendo três eixos principais para o ensino da língua: a prática 

de leitura e compreensão de textos, a prática de produção de textos e a prática de 

análise lingüística. Essas mudanças são decorrentes da própria transformação na 

forma de se conceber a linguagem, como interação humana, acreditando-se que o 

estudo de textos consiste na melhor maneira para que se possa produzi-los. 

  A prática de leitura de textos envolve, segundo Geraldi (ibid), tanto textos 

"curtos” (contos, crônicas, reportagens, lendas, notícias de jornais, editoriais, etc) 

como textos de narrativas "longas" (romances e novelas), dando-se preferência ao 

trabalho com essas últimas, pois, segundo esse autor, apresentam um nível de 

profundidade em que é possível o enredo enredar o leitor. Ademais, os "textos 

curtos" estão correlacionados mais estreitamente com a prática de produção de 

textos, exercendo o papel de ruptura no processo de compreensão da realidade dos 

alunos. Geraldi (ibid) afirma, ainda, que a qualidade da leitura de nossos alunos 

deverá ser buscada associando-se: a prática constante de ler livros; a seleção de 

obras desprovida, inicialmente, de preconceito, aumentando-se progressivamente, a 

cada ano, o número de obras de maior qualidade literária; aprofundamento da 
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análise na leitura de textos curtos, feita coletivamente na sala de aula; o estudo 

coletivo – com análises, discussões, júris simulados, etc – das obras mais 

procuradas pelos alunos. 

Em relação à produção de textos, esta se configura para Geraldi (ibid) como 

uma atividade que vise ao sentido de uso da língua para o aluno, fugindo-se da 

repetição e da artificialidade dos temas festivos escolares. Ele também delimita, 

para cada série do ensino fundamental, a forma como os textos produzidos em sala 

de aula devem ser trabalhados, partindo-se, em termos gerais, da narrativa 

(histórias familiares) para a elaboração de dissertações, provendo, o docente, a 

temática de fatos mais ou menos conhecidos da classe. 

As atividades de análise lingüística, a seu turno, têm como objetivo principal 

a reescrita do texto do aluno – tomando-se sempre o texto produzido pelo aluno 

como alicerce para essas atividades –, incluindo-se tanto o trabalho sobre questões 

tradicionais de gramática quanto as questões amplas a propósito da textualidade: 

coesão e coerência internas do texto; adequação do texto aos objetivos 

pretendidos; análise dos recursos expressivos utilizados (metáforas, metonímias, 

paráfrases, citações, discursos indireto e direto, etc); organização e inclusão de 

informações, etc. Essencialmente, conforme Geraldi (1985, p. 74): 

(...) a prática de analise lingüística não pode se limitar à 
higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e 
ortográficos, limitando-se às correções. Trata-se de trabalhar com o 
aluno o seu texto para que ele atinja os objetivos junto aos leitores a 
que se destina. 
     O objetivo essencial (...) é a reescrita do texto do aluno. Isso não 
exclui, obviamente, a possibilidade de nessas aulas o professor 
organizar atividades sobre o tema escolhido mostrando com essas 
atividades os aspectos sistemáticos da língua portuguesa (...) não é 
o aluno dominar a terminologia (embora possa usá-la), mas 
compreender o fenômeno lingüístico em estudo. 
  

Como decorrência desse movimento renovador na década de 80, as 

propostas curriculares contemporâneas para o ensino de Português, conforme 

Marinho (1998), têm-se inspirado numa complexa rede interdisciplinar, adotando 

contribuições da Lingüística Textual, da Pragmática, das teorias enunciativas, do 
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interacionismo vygotskiano e do Construtivismo. Ademais, tais mudanças se 

refletem na própria multiplicidade de perspectivas que a gramática pode adquirir 

em função de diferentes concepções de língua, expressas nesses documentos. 

Apesar das inovações propostas naqueles currículos, nos últimos anos 

poucas mudanças ocorreram em nossas instituições educacionais quanto à 

efetivação de encaminhamentos didáticos para a análise da língua, de forma que 

essa seja observada, de fato, como objeto de conhecimento sistemático, 

passível de reflexão pelos alunos, vinculando-se ao contexto de produção 

discursiva. 

As críticas de alguns teóricos (NEVES, 1991; POSSENTI, 1996; 

TRAVAGLIA, 1998) têm sido dirigidas correntemente à gramática normativa, já 

com longa tradição de uso em nosso meio educacional. Afirmam eles que o 

ensino baseado no uso da gramática normativa continua reduzindo o ensino 

gramatical à mera transmissão e memorização de nomenclaturas e de regras, 

uma vez que vem se limitando, tão somente, a desenvolver uma capacidade 

"classificatória" nos alunos. Esse ensino gramatical corresponderia, em certos 

contextos das tarefas pedagógicas, a mais de 70% de tempo pedagógico 

investido em exercícios de reconhecimento e classificação de classes de 

palavras e de funções sintáticas (TRAVAGLIA, 1998). 

Ao privilegiar as formas sancionadas como cultas, referendadas 

socialmente como "corretas", o ensino da gramática normativa tradicional exclui do 

seu enfoque as demais variedades lingüísticas existentes, considerando-as como 

objeto de violação e censura, independentemente do contexto em que são 

produzidas. Assim, esse ensino, tradicional, normativo, pouco contribui para a real 

e significativa efetivação da competência comunicativa2 dos seus aprendizes.    

 
2 Competência comunicativa, segundo Travaglia (1998) é a capacidade do usuário empregar, 
adequadamente, a língua, tanto na modalidade oral quanto na escrita, realizando, 
progressivamente, o ajuste do discurso às diferentes situações de comunicação, em especial aos 
registros (“níveis de formalidade") por elas requeridos. 
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Paralelamente à defesa, ainda vigente, da gramática normativa, tanto por 

um número elevado de docentes quanto de autores de manuais didáticos, Morais 

(1998) afirma a coexistência, nas escolas atuais, de dois tipos de práticas 

educativas na área de língua. Enquanto existem práticas que negligenciam o ensino 

de gramática, respaldando-se numa suposta posição "progressista" (por pressupor 

que o aprendizado decorre do tempo, o que pode recair num espontaneísmo 

perigoso), outras há que assumem decisões "esquizofrênicas”, ao aliarem o ensino 

acrítico de nomenclaturas e regras gramaticais a práticas de leitura e produção de 

textos em contextos significativos. 

A postura de alguns mestres, entendida por eles como "progressista", não 

consideraria importante o ensino da gramática, abolindo-o. Tal posição advém de 

uma falsa concepção, oriunda da década de 60, de privilegiamento do código oral 

em relação ao escrito, e respaldar-se-ia, também, num suposto "respeito" às 

diferenças lingüísticas. Segundo Morais (1998), tal concepção revela-se 

politicamente ingênua, à medida que promove, progressivamente, o desnível das 

classes populares frente às demais quanto ao acesso aos bens culturais escritos. 

Aquele posicionamento negaria às classes populares o domínio da gramática de 

prestígio requerida por nossa sociedade, deixando, dessa forma, de "ganharem 

socialmente com o domínio de outra forma de falar e de escrever" (POSSENTI, 

1996, p. 18) 

.Diante desse contexto, emergiu uma "polarização didática" nas escolas 

inovadoras que, se por um lado, passavam a enfatizar no ensino a formação de 

leitores e produtores de textos comunicativos3, por outro, omitiam-se em relação ao 

aprendizado da variante de prestígio, através de atividades sistemáticas, 

priorizando-se o ensino de gramática normativa tradicional sob outros moldes. 

 
3 Conforme se apreende na maioria dos documentos curriculares elaborados nos anos 80 e 90, 
como, por exemplo, nos “Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa" (BRASIL-
MEC-SEF, 1997). 
 



 27

 

Segundo Morais (2000), podemos constatar esse tratamento didático mediante a 

maior incidência, em certas escolas, de práticas de leitura e produções de textos 

que os educadores vêm desenvolvendo com as crianças, preenchendo com elas o 

tempo pedagógico, por acreditarem que essas experiências, por si sós, desprovidas 

de situações reflexivas e sistemáticas de análise da língua, promoveriam a 

habilidade gramatical e a competência comunicativa dos seus pupilos. 

Na maioria das salas de aula, porém, a partir desse atual movimento 

transformador, revela-se a tendência dos educadores em tratarem tópicos como a 

gramática e a ortografia aliando-os, supostamente, à exercitação da leitura e 

produção textual com  intenção comunicativa. Isso, nada mais tem significado, 

conforme nos apregoa Neves (1991, p. 42), que "utilizar o texto  como  pretexto",  

variando unicamente o instrumento exterior com  que  será abordado o conteúdo 

gramatical (tradicional) selecionado. Soares (1979) nos esclarece que esse tipo de 

ensino gramatical, baseado na proposta de "aprender a fazer, fazendo”, permitiu 

que apenas se modificasse a forma como seriam abordadas as regras da gramática 

normativa, as quais continuariam a ser prestigiadas como únicas formas legítimas. 

Logo, se antes, no ensino tradicional de gramática, partia-se da teoria gramatical, da 

análise sintática e morfológica, para os "exemplos”, visando a "ensinar a falar, 

escrever/ouvir, ler”, no presente momento, passou-se, inversamente, a partir dos 

exemplos (extraídos de textos) para a teoria.  

Ainda segundo Morais (1998), esse movimento, que se pretende 

transformador, convergiria, na maioria dos casos, numa "prática esquizofrênica".  

Ao visar ao trabalho da significação do texto, muitos mestres justaporiam as 

situações de leitura e produção textuais a antigas atividades de análise sintática e 

morfológica (MATTOS E SILVA ET ALLI, 1997; NEVES, 1991), pouco auxiliando o 

educando na reflexão sobre a língua. 

Essa atual situação de "camuflagem" do uso do texto como pretexto para 
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o ensino tradicional de toda a vida (associando-se tal ensino às práticas de 

leitura e produção textuais, que buscam ser significativas), provavelmente, vem 

sendo reforçada, conforme Morais (ibid), devido ao baixo nível de letramento da 

população, às escassas oportunidades de práticas de leitura em nosso país e às 

limitadas oportunidades de formação continuada dos professores.              

1.2.1 – Mudanças no saber científico: novas concepções de língua 
articuladas a diferentes concepções de gramática e suas opções 
políticas subjacentes. 

       
   Gostaríamos de iniciar concordando com Geraldi (1985), que ratifica que o 

conceito de língua não é algo óbvio, mas, que consiste numa concepção muito 

abstrata, não existindo nenhum indivíduo falando “a língua".  O que existem são 

pessoas falando variedades lingüísticas, como fruto da própria variedade social. 

Ademais, segundo o mesmo autor, como em todas as sociedades existem 

diferenças de status ou de papel, essas diferenças irão, igualmente, se refletir na 

linguagem. O turista da versão textual de Lufti (in: GERALDI, 1985, p. 10-11) é 

hábil quando nos diz que: 

(...) trocamos de língua como trocamos de roupa, às vezes mais 
chique, outras mais esportivas, outras mais populares...", 
existindo duas línguas com o mesmo nome 'português': uma 
nacional, natural, que todo mundo já nasce falando e uma outra, 
estrangeira, que é preciso ir à escola aprender... 
 

A língua decorre de uma produção social, sendo reconstruída e renovada, 

cotidianamente, nos seus usos localizados no tempo e no espaço da vida dos 

homens, sendo, portanto, um fenômeno social e histórico. 

Embora seja confundida muitas vezes com a gramática, a língua não se 

reduz a essa última, configurando-se mais abrangente, visto que “o domínio 

efetivo e ativo de uma língua dispensa o domínio de uma metalinguagem 

técnica" (POSSENTI, 1996, p. 53). Logo, não faz sentido o ensino gramatical 

antes que o aprendiz tenha dominado "as habilidades de utilização corrente e 

não traumática da língua" ( POSSENTI, ibid , p.55). Essa confusão entre o 
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ensino de língua e o ensino de gramática originou-se a partir do privilegiamento 

histórico do ensino da gramática normativa, através dos seus exercícios de 

classificação de palavras e funções sintáticas, tornando-a algo difícil. O fato de 

os antigos gregos escreverem muito antes de existir a primeira gramática grega 

constitui um bom exemplo de que a aquisição da língua não decorre da anterior 

aprendizagem de termos técnicos com os quais ela é analisada (GERALDI, 

1985). Logo, precisamos ter em mente, no ensino, que o conhecimento de língua 

e o conhecimento da análise de regras não são sinônimos. 

Conforme Bagno (2000, p. 9), “a língua só existe se houver seres 

humanos que a falem" e, nos reportando a Aristóteles ("o homem é um animal 

político"), a abordagem da língua só pode ser vista como um tema político. Isso, 

porque, dependendo da concepção de língua que tenhamos, estaremos 

contribuindo, enquanto educadores, para a formação de um determinado tipo de 

homem e para a manutenção ou transformação da ordem social. A língua, 

portanto, é, também, um fenômeno social e político. Ainda conforme Bagno (ibid, 

p. 144): 

A língua permeia tudo. Ela nos constitui enquanto seres 
humanos. Nós somos a língua que falamos. A língua que 
falamos molda nosso modo de ver o mundo e nosso modo de ver 
o mundo molda a língua que falamos (grifos nossos). 
 

Disso depreende-se, conforme Bagno (ibid), que a linguagem não mais 

pode ser vista através das modernas correntes da lingüística como, apenas, um 

meio pelo qual se comunicam e se transmitem as idéias, mas, se constitui, 

muitas das vezes, num poderoso instrumento de ocultamento da verdade, de 

manipulação do outro, controlando-o, intimidando-o, oprimindo-o, emudecendo-o. 

Utilizando-nos, basicamente, da descrição de Geraldi (1985) podemos 

distinguir três conceitos de língua: língua-padrão (norma culta), língua como 

construto teórico e língua enquanto conjunto das variedades utilizadas por uma 

determinada comunidade. Ao examinarmos essas concepções de língua, 
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veremos que se relacionam às naturezas e às funções de “gramática”, que 

abordaremos posteriormente. 

 1. Língua padrão (norma culta): conceito elitista de língua por tão somente 

considerar como "língua" a variedade lingüística dos grupos sociais "cultos", de 

maior status sócio-político, sendo a mais usual nas comunidades lingüísticas.  Essa 

concepção de língua exclui de seu bojo todas as outras formas de falar, 

interpretando-as como erro, desvio, deturpação de um protótipo, pecando, pois, pelo 

preconceito cultural. Filia-se à concepção de gramática normativa seguida por 

aqueles que querem "falar e escrever corretamente". Vincula-se à concepção de 

linguagem como expressão do pensamento, concepção iluminada pelos estudos 

tradicionais (resultando nas gramáticas normativas). Segundo essa concepção, as 

pessoas não se expressariam bem porque não pensariam, presumindo que há 

regras fixas a serem seguidas para a organização lógica do pensamento e, 

conseqüentemente, da linguagem.  

2. Língua como construto teórico (abstrato): concepção de língua também 

considerada como homogênea, não prevendo variações no sistema. Antevê 

sistemas coexistentes, mas não os incorpora, trabalhando com base nos 

enunciados da fala. Preocupa-se em descrever as línguas, não apresentando 

nenhum preconceito contra qualquer língua ou variedade lingüística. Filia-se à 

concepção de linguagem como instrumento de comunicação, em que a língua é um 

código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir 

ao leitor certa mensagem, havendo a necessidade de que o código seja dominado 

pelos falantes para que a comunicação possa ser efetivada. Limitou o estudo da 

língua ao seu funcionamento interno, separando o homem do seu contexto social. 

Liga-se, também, às gramáticas descritivas, dedicadas ao estudo de fatos da 

língua, encontrando dados a partir de uma certa teoria e de um certo método. 
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3. Língua enquanto conjunto de variedades utilizadas por uma comunidade: 

os interlocutores usam-no considerando essas variedades como formas diversas, 

mas, pertencentes à mesma língua, já que os falantes não falam uma língua 

uniforme e sempre da mesma maneira Não há "erro" lingüístico, mas inadequação 

da variedade lingüística ao contexto de produção discursiva ou não-atendimento 

às normas sociais de uso (TRAVAGLIA, 1998). Filia-se à concepção de 

"gramáticas internalizadas", que os interlocutores possuem, as quais são 

designadas como o conjunto de regras que os falantes, de fato, aprenderam e do 

qual lançam mão ao falar. Concebe a linguagem como forma de interação 

humana, de interação comunicativa, a qual extrapola a mera capacidade de 

transmitir informações de um emissor a um receptor ou de exteriorizar um 

pensamento. Usar a língua é realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor 

(ouvinte/leitor) pela produção de efeitos de sentido (entre interlocutores) em uma 

dada situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. 

Indubitavelmente, a última concepção arrolada implica uma postura 

educacional diferenciada e significativa para os alunos, já que o diálogo, em 

sentido amplo, é o que caracterizará a linguagem (TRAVAGLIA, 1998), instigando 

a promoção de ações não-preconceituosas e não-excludentes no trato com as 

variedades lingüísticas, presentes na sala de aula.  

Faz-se necessário, ainda, o aprofundamento da conceituação do que seja 

"gramática", com as diferentes concepções de língua, antes de abordarmos a 

relação entre gramática e política.  

Em linhas gerais, a noção de gramática é controvertida. Se, por um lado, 

existe a posição segundo a qual a palavra gramática significa (POSSENTI, 1996) 

"o conjunto de regras" usado pelos falantes nativos de uma língua, por outro 

lado, há autores, como Dacanal (1984, p. 27), para quem a gramática se 

restringe ao “levantamento sistematizado, feito a posteriori das normas que 
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regem determinada língua".  

Conforme a posição de Dacanal (ibid), pela própria definição  etimológica  da  

palavra (gramática provém da palavra grega que quer dizer "letra"), a gramática só 

poderia se constituir como tal a partir do momento em que a língua em questão 

pertence a uma cultura letrada. Isso é, a constituição de uma gramática, enquanto 

objeto cultural, apenas se engendra numa comunidade que use a escrita e faça dela 

uma das formas de comunicação entre seus membros, ao lado das formas orais. 

Numa cultura privilegiadamente oral (sociedades ágrafas ou naquelas em que a 

escrita tenha sua importância reduzida) não haveria uma gramática no sentido lato 

do termo. Na realidade, nessas culturas orais existiriam normas básicas mínimas 

que representariam o próprio fundamento dessa convenção denominada língua. 

Dacanal (ibid) nos evidencia que a gramática, todavia, no sentido restrito, pressupõe 

a existência da escrita e, fundamentalmente, certa sedimentação e estratificação 

sociais. 

Contrapondo-nos a essa visão de Dacanal, quanto ao que é gramática, e nos 

baseando em Morais (1998), concebemos que as modalidades orais e escritas de 

uma língua não são dicotômicas, visto a própria noção de norma culta, por nós 

admitida, não ser uma variedade uniformemente adotada pelos sujeitos letrados.  

No que diz respeito à historicidade, as gramáticas normativas surgem 

quando as respectivas comunidades – sociedades, nações, Estados – atingem 

um determinado grau de centralização política e administrativa, passando, os 

grupos sociais que concentram o poder em suas mãos a imporem, às demais 

classes, o padrão lingüístico que usam. Disseminado como a "língua correta", 

esse padrão lingüístico, por sua vez, passa a funcionar como "instrumento de 

poder político e sinal de superioridade social" (DACANAL, ibid, p.34). Segundo 

Bagno (2000), a gramática normativa consistiria, apenas, numa pequena 

tentativa de descrever a língua. Todavia, com o tempo, a língua passaria a ser 
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subordinada à gramática normativa, constituindo um instrumento de dominação. 

Remetendo-nos ao conceito de gramática, segundo Travaglia (1998), 

existem, basicamente, três sentidos:  

1. gramática normativa4 – “conjunto sistemático de normas para bem falar e 

escrever, estabelecido pelos especialistas, com base no uso da língua 

consagrado pelos bons escritores” (FRANCHI, apud TRAVAGLIA, 1998, p. 

24). Trata, apenas, da variedade conhecida como norma culta, elegendo a 

escrita literária como a única e a melhor, selecionando, geralmente, os 

escritores “clássicos" como modelos de uso correto. Ignora as características 

próprias da língua oral, além de depreciar outras variedades lingüísticas, por 

ser a-histórica, insensível às questões de poder que perpassam os 

fenômenos sociais e, por sua vez, os usos da língua. Associa-se à 

concepção de língua padrão e, politicamente, é mantenedora do mito da 

homogeneidade lingüística e dos preconceitos lingüísticos. 

2. gramática descritiva – "conjunto de regras que o cientista encontra nos 

dados que analisa, à luz de determinada teoria e método" (TRAVAGLIA, 

1998, p. 27). Construto teórico que deseja descrever a estrutura e o 

funcionamento da língua, sua forma e sua função, pretendendo ser neutra. 

As correntes lingüísticas que baseiam esse tipo de gramática tendem a 

propor uma homogeneidade do sistema lingüístico, abstraindo a língua de 

seu contexto, trabalhando-a como se ela fosse um sistema abstrato que 

regularia o uso que se tem em cada variedade lingüística. Associa-se à 

concepção de língua como construto teórico. 

                                                 
4 Em que pese a fala ter surgido primeiro que as manifestações escritas, Geraldi (1985) evidencia 
que as gramáticas normativas são excludentes por elegerem uma língua purista e arcaica. As 
variedades orais e escritas, em contextos informais, de acordo com esse tipo de gramática são 
excluídas, tratando-se as variedades regionais pejorativamente como regionalismos e os 
estrangeirismos como vícios de linguagem. 
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3. gramática internalizada – Conjunto de regras que o falante domina.  

Explicitamente, consiste na variação lingüística de alguma forma regrada por 

uma gramática interior de língua. A proposição desse tipo de gramática tem 

por teórico principal Noam Chomsky, que explica como as pessoas 

começam, desde cedo, a saber a sua língua nativa por apresentarem a 

gramática universal como condição genética prévia para a aprendizagem da 

língua, pela criança (LUFT, in: GERALDI, 1985). Exemplos disso seriam os 

erros que nenhum falante nativo comete na oralidade, porque a língua não 

permite (como, por exemplo, "Eu vi a boi", no caso do português). 

Logo, de acordo com a gramática internalizada, não existe o erro 

lingüístico, mas sim possibilidade de inadequação da variedade lingüística 

utilizada em uma determinada situação de interação comunicativa, por não-

atendimento às normas sociais de uso, ou pela inadequação do uso de 

determinado recurso lingüístico para a consecução de uma intenção 

comunicativa, que seria mais bem alcançada usando-se outros recursos. 

Associa-se à concepção de língua enquanto conjunto de variedades utilizadas 

por uma comunidade.   

Conforme observamos, as concepções de gramática, assim como as 

concepções de língua, não são unívocas. Em cada tipo de gramática 

conseguimos visualizar não apenas uma concepção de língua, mas, também de 

política subjacente. 

Quanto às gramáticas descritivas, podemos apontar seus sentidos 

políticos (GERALDI, 1985): 

1º) Embora tais gramáticas se baseiem na construção de modelos, os corpus 

que utilizam levam à consagração da variedade padrão como representante 

ideal das regras da língua; 

2º) Tais gramáticas promovem uma exclusão do aspecto histórico das línguas, 
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das razões sociais das mudanças que elas sofrem. 

Em decorrência, as gramáticas descritivas são politicamente conservadoras 

na construção e delimitação do objeto "língua". Denunciam, imediatamente, as 

ligações ideológicas da teoria gramatical com certas concepções de outros 

fenômenos sociais, devido ao fato de excluírem determinados fenômenos no 

objeto da teoria. 

As gramáticas internalizadas são, também, evidentemente políticas, 

embora essa marca não seja imposta, assim como ocorre com as gramáticas 

normativas, pelos grupos dominantes. É a própria comunidade que fala a língua 

que trabalha politicamente, impingindo normas de linguagem e excluindo os que 

não se submetem a elas. 

No entanto, não existe, segundo esse tipo de gramática, variedade ou 

língua "melhor" ou "pior", senão línguas e variedades que merecem maior atenção 

que outras, de acordo com as necessidades e eleições historicamente explicáveis. 

Conforme Geraldi (1985, p. 56), de forma avaliativa, temos que observar 

que as gramáticas normativas possuem uma concepção muito limitada ao se 

distanciarem do uso real e das experiências cotidianas dos usuários 

(especialmente os "alunos" ou usuários em idade escolar), resultando no: 

(...) aumento do silêncio, pois na escola não se consegue 
aprender a variedade ensinada, e se consagra o preconceito que 
impede de falar seguindo outras variedades. E isso é 
politicamente grave porque, segundo Foucault, “o discurso não é 
simplesmente o que traduz as lutas ou sistemas de dominação 
mas o porquê, aquilo pelo que se luta, o poder cuja posse se 
procura. 
 

Admitindo-se que a oralidade e a escrita não são dicotômicas, conforme 

nos referimos anteriormente, mas constituintes de uma mesma língua, 

defendemos, assim como Morais (1998), a necessidade dos objetivos 

educacionais não cercearem o universo plural de "gramáticas" que o usuário de 

uma língua deve poder usar, ao falar e ao escrever. 



 36

 

1.2.1.1 – A concepção polissêmica de norma 

A conceituação de gramática está relacionada ao surgimento de normas 

lingüísticas, o que impõe a necessidade de examinarmos como esse conceito 

(“norma”) tem sido enfocado pelos estudiosos da linguagem. 

De acordo com Mattos e Silva (1997), norma, operacionalmente, pode ser 

definida como: 

1. norma normativo-prescritiva ou norma-padrão – conceito tradicional, 

idealizado pelos gramáticos pedagogos, para o controle básico da 

representação da escrita, sendo qualificado de "erro" o que não segue esse 

modelo, distanciando-se da realidade dos usos.  

2. normas normais ou sociais, "objetivas" e "quantificáveis" atuantes nos 

usos falados de variantes das línguas – são normas que definem grupos 

sociais, constituidoras da rede social de uma determinada sociedade, 

subdividindo-se, portanto, em: 

2.1. normas "sem prestígio social" ou "estigmatizadoras"; 

2.2. normas de "prestígio social", equivalentes ao que se denomina de norma 

culta, quando o grupo de prestígio que a utiliza é da classe dominante e, 

nas sociedades letradas, aqueles de nível alto de escolaridade. 

Os desvios dessas normas, segundo Mattos e Silva (1997), são 

qualificados de inadequações de uso, contrariando a concepção das normas 

normativo-prescritivas. 

Somente no século XX foi que o prestígio da norma-normativo-prescritiva, 

sedimentado em mais de vinte e três séculos (MATTOS E SILVA, 1997) foi 

"balançado", instalando-se uma tradição de reflexão sobre as variedades de 

línguas existentes. Isso decorreu a partir das várias correntes teóricas e 

metodológicas da Sociolingüística, que estabeleceram rupturas com relação à 

tradição normativo-pedagógica. Tais correntes, mediante a questão da norma e 
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a sua inter-relação com a atividade pedagógica de ensino das línguas, abriram a 

compreensão da existência das variedades de uma língua no contexto social em que 

é falada. 

             Contudo, em termos práticos, apesar do reconhecimento da diversidade de 

usos e de normas decorrentes da própria variação dos grupos que compõem a 

sociedade, manteve-se a reprodução lingüística dos dialetos de prestígio e sua 

assimilação à noção de gramática normativa. 

              Quanto a isso, consideramos válida a discussão couseriana sobre o 

conceito de "norma normal" ou "norma de fato". Segundo Couseriu (apud 

MATTOS E SILVA, 1997), norma, genericamente, é definida como aquilo que os 

sujeitos falam em um determinado momento histórico, ressaltando que a passagem 

de uma norma a outra é incerta, existindo, na realidade, várias normas parciais 

(sociais, regionais e etárias) em um idioma. Diferencia norma prescritiva de norma 

"normal", enunciando que aquela se preocupa com o como se deve dizer (o dever 

ser da língua), já que se posiciona como a norma "correta”. Segundo Mattos e Silva 

(ibid), diferentemente, a norma normal refere-se ao como se diz (o ser da língua) 

será esta última noção de norma que o professor deverá incluir no seu trabalho com 

o aluno, aliando, no ensino de língua, as variedades dialetais juntamente ao ensino 

da gramática normativa, por considerar tal concepção (de norma normal) a 

existência da heterogeneidade dos dialetos falados pelos usuários. 

Assumida essa última perspectiva, cabe à escola, fundamentalmente, o 

desafio de lutar contra a reprodução exclusivista da norma normativo-prescritiva, 

ainda corrente, por meio da consideração, na ação pedagógica, das variantes 

individuais e das normas sociais (normais). 

Vale considerar, ainda, a existência do não-consenso entre os 

especialistas no Brasil quanto ao uso da gramática normativa como sinônimo de 

português-padrão, perfeitamente aclarado quando Mattos e Silva (1997) nos 
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revela que o próprio saber dos especialistas em relação ao aprendizado em 

gramática não é algo consensual. Ressaltamos, porém, que o equívoco 

existente, em nossa realidade, entre a norma real, usual entre os falantes, e a 

norma típica da gramática tradicional (norma normativo-prescritiva), muitas 

vezes, não corresponde ao que foi enfocado pelos lingüistas. O fato de a norma 

gramatical tradicional ter sido vista como a mais correta, de maior "validade 

social" advém mais de aspectos políticos, de  busca de hegemonia pela classe 

social que detém o poder, do que de aspectos científicos.  

A manipulação da norma de prestígio social, como a única a ser tratada 

como objeto de ensino na escola, apresenta subjacente um posicionamento 

político conservador para a sociedade que se quer construir, conforme nos 

apontam vários lingüistas (como GNERRE e SOARES); igualmente, o papel da 

escola perante a norma está diretamente ligado à política educacional que 

deseja implementar (MATTOS E SILVA, ibid). 

 

1.2.1.2 – Diferenças dialetais: rumo à  desconstrução do preconceito 
lingüístico 

Segundo Bagno (2000), o preconceito lingüístico contra as diferenças 

dialetais tem suas raízes em mitos construídos historicamente, reforçados, 

atualmente, pelos meios de comunicação de massa, menosprezando qualquer 

fala ou expressão escrita que fuja à variedade dialetal de prestígio. Esmiuçando 

os diversos construtos míticos desenvolvidos na história do povo brasileiro, 

como, por exemplo, o "mito da unidade lingüística", esse autor nos mostra que a 

escola vem se constituindo num dos principais veículos de transmissão e 

perpetuação do preconceito lingüístico, ao legitimar a cultura dominante, em 

grosso modo e, por conseguinte, impor socialmente a norma de prestígio, 

considerada, pela sociedade, como "culta". A escola, como instância em que se 

embatem as diferentes forças sociais, mas, ao mesmo tempo, revelando uma 
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tendência de reproduzir, em seu interior, a ideologia dominante (SOUZA, 1987), 

torna-se o "divisor de águas" entre a língua que os falantes falam e a língua que 

se ensina. 

  Embora Mattos e Silva (1997) tenha afirmado que a Lingüística Moderna, 

no século XX, direcionou-se, primordialmente, para a língua falada, concebendo-

se que uma língua qualquer, por si, possui tanta vitalidade quanto qualquer 

outra, a necessidade de padronização (pelos eruditos) da língua, em face da 

heterogênea realidade dialetal, ocasionou a perpetuação da visão de língua nos 

moldes antigos. Explicitamente, embora desde o século XIX a Lingüística 

Moderna assumisse o discurso que considera as variedades dialetais faladas 

desprovidas de hierarquização de valores, os lingüistas não têm sempre feito a 

sua relação com o ensino, não colocando em prática esse princípio. Em 

decorrência, a concepção de língua enquanto variedade socialmente 

hegemônica perdurou em nossos meios educacionais, através da eleição dos 

melhores representantes da escrita, ou, por pertencimento a segmento social 

privilegiado. 

              Partindo-se da compreensão de que o estudo da língua envolve 

questões políticas, é preciso que reconheçamos, o quanto antes, a existência do 

preconceito lingüistico para podermos modificar o ensino. Geraldi (1997), 

comentando os estudos de Gnerre (1985, p. 54), ratifica, igualmente, que a 

língua, diferentemente de outras instâncias, é o único lugar em que a 

discriminação social ocorre sem maiores questionamentos, pois: 

Em nenhum documento está escrito que não se tem o direito de 
discriminar alguém por causa do seu sotaque ou de qualquer 
outra peculiaridade lingüística, embora se condene claramente a 
discriminação quando baseada em fatores como religião, cor, 
ideário político, etc. Diria que não só se trabalha em favor do fim 
da  discriminação lingüística, como, pelo contrário, cada vez mais  
se valoriza a língua da escola, que é na verdade a língua do 
Estado. 
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As variedades lingüísticas e não variantes5, como denominam 

determinados autores, não constituem erros, senão diferenças, não existindo 

nelas, por conseqüência, o erro lingüístico. Voltando-nos para a noção de 

competência comunicativa (cf. TRAVAGLIA, 1998), percebemos que a linguagem 

empregada pelo indivíduo vai se apresentar, sobretudo, inadequada num 

determinado contexto em que o emprego do discurso não esteja devidamente 

ajustado ao grau de maior ou menor formalidade, requerido pela situação 

interativa. Além do mais, as variedades são tão corretas e possuem regras tão 

rígidas quanto as da "língua clássica dos melhores autores" (GERALDI, 1985).  

Na realidade, o conhecimento científico atual nos ratifica outro 

posicionamento: todas as línguas são estruturas de igual complexidade, não 

existindo línguas primitivas e civilizadas, simples ou complexas (GERALDI, 1985; 

POSSENTI, 1996). Todavia, o que há são línguas diferentes, não passando esse 

tipo de juízo de preconceitos ou ignorância (GERALDI, ibid). Essa concepção de 

estruturas de igual complexidade também se aplica à comparação entre os 

dialetos (populares e de prestígio). Embora se distingam em vários aspectos, não 

podemos igualmente afirmar que são dialetos mais simples que outros 

(POSSENTI, ibid). 

Seguindo o mesmo raciocínio, está a discussão falaciosa de que haveria 

línguas mais certas ou mais erradas do que outras. A consideração do que é 

certo, ou errado, lingüisticamente, parte do pressuposto de uma visão arcaica e 

"purista", que tem como ponto de partida avaliativo as formas típicas do dialeto 

prestigiado. 

 

 
5 O termo variante, usado por determinados autores, parece dar a idéia de que existe uma forma 
lingüística melhor, central e típica, constituindo-se as demais em variações desta. Variedades, 
ao seu turno, parece colocar num mesmo patamar todos os tipos de variação (TRAVAGLIA, 
1998). 
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1.2.2 – As Mudanças nos Textos do Saber quanto à Proposição de um 
Tratamento Didático para o Ensino de Língua Portuguesa 

Vimos, anteriormente, que a partir da década de 80 vivemos um 

movimento de profunda transformação nas concepções do "saber a ser 

ensinado" na escola (CHEVALLARD, 1991) em relação ao ensino da língua 

materna. Esse movimento de reconceitualização dos objetivos e práticas 

propostos para a didática da língua materna, presente em diversas propostas 

curriculares, como, por exemplo, os "Parâmetros Nacionais de Língua 

Portuguesa" (BRASIL, MEC-SEF, 1997), prescreve um ensino para a formação 

de leitores e produtores de textos em contextos comunicativos, tentando-se  

realizar uma ruptura com o ensino "tradicional". A própria noção de gramática, 

por exemplo, passou a ser substituída por termos como "conhecimentos 

lingüísticos", "análise e reflexão sobre a língua", expressando a intenção de 

buscar um novo eixo para o ensino de língua, reduzindo a ênfase no ensino da 

gramática normativa (MORAIS, 1998). 

Vimos, também, que, apesar de estarmos vivenciando esse movimento 

transformador dos pressupostos norteadores para o ensino de língua materna, 

ao longo dos últimos 20 anos a transposição desse saber (dos textos do saber) 

para o saber efetivamente ensinado, não vem se constituindo em prática, na 

maioria das escolas de nosso país. A própria concepção do que seja o ensino de 

língua revela-se ainda bastante arraigada ao mero ensino da gramática 

normativa (MORAIS, ibid). 

Segundo o mesmo autor, essa falta de inovação no ensino de gramática é 

aguçada pelo fato de que os "documentos reguladores" não explicitam para o 

professor o que fazer na sala de aula para além de um ensino normativo. Isso, 

por um lado, explicaria, ainda que parcialmente, a manutenção de práticas que 

se utilizam do texto, como um pretexto, para a abordagem de nomenclaturas 

gramaticais ou de práticas baseadas na crença de que a criança irá aprender  a 
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norma de prestígio espontaneamente, "com o tempo", a partir da exercitação  

constante da leitura e da escrita. Em suma, as análises das propostas 

curriculares nacionais advindas desse movimento transformador, da década de 80, 

segundo Morais (2000, p.7) "parecem revelar mais um consenso, no nível dos 

princípios sobre o que não se devia fazer, que coerências nos encaminhamentos 

prescritos como saberes a serem efetivamente ensinados na sala de aula”. 

Por outro lado, Marinho (1998) nos aponta que o fato da construção 

histórica do ensinar e do aprender Língua Portuguesa terem sido associados ao 

entendimento do ensinar e aprender regras gramaticais influenciou não apenas a 

prática corrente dos professores, mas toda uma representação social mais 

ampla, a ponto da maioria dos currículos tentarem relativizar a importância da 

gramática, pressupondo que, desta forma, estar-se-ia minimizando a força de 

sua tradição. 

Também, segundo Marinho (ibid), a maioria dos currículos não consegue 

superar o estigma da Gramática Tradicional, concebendo a gramática de forma 

bastante distante do ato de ler e de escrever. Na realidade, ou parte-se da 

sistematização unicamente da gramática normativa, trabalhando-se com a 

gramática da frase ou ainda, mesmo quando se intenciona trabalhar o texto 

como unidade de análise, privilegia-se a frase em alguns elementos recortados 

em função de uma estrutura gramatical e não no que concerne à função do todo 

do texto, em determinada situação. 

Segundo a autora acima mencionada, embora seja possível detectarmos 

uma diversidade de concepções sobre a língua e a linguagem, tal diversidade 

nem sempre favoreceu a definição clara do embasamento teórico das propostas 

curriculares, muitas das quais recaem num verdadeiro amálgama, 

comprometendo a sua função de orientação metodológica e funcionando mais 

como uma profissão de fé. Diz-se isso porque algumas propostas curriculares, 
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ao se preocuparem com uma mudança conceitual, suprimindo o termo gramática 

por uma concepção mais ampla de "Análise Lingüística", não modificaram, de 

fato, os modelos anteriores de ensino, desenvolvidos com base tão somente na 

gramática normativa tradicional, mas, acabaram por repeti-los e reforçá-los. 

Isso se torna mais grave quando identificamos que, tanto nas propostas 

curriculares quanto nos livros didáticos que estão sendo postos à mão dos 

professores, não vem se apresentando, de maneira mais clara, o próprio 

conceito do que seja, de fato, a análise lingüística para além de uma mera 

definição de reflexão sobre a língua. Morais (2000) aponta a abrangência de 

“Análise Lingüística”: essa inclui desde aspectos da normatividade (apropriação 

da norma de prestígio pelos sujeitos) até aspectos ligados à textualidade 

(produção e leitura de gêneros orais e escritos), como elementos para que o 

aluno possa  refletir, sistematicamente, sobre o uso da língua. A proposta de 

Geraldi, assumida em muitos livros didáticos e propostas curriculares, parece 

tender a enfatizar a textualidade. Mais precisamente, subordina o trabalho 

didático de análise lingüística à refacção do texto que é produzido pelo aluno, 

secundarizando a importância social do ensino da norma de prestígio. 

A ausência de uma literatura especializada, que equacione a série de 

dúvidas dos professores sobre como desenvolver esse novo ensino gramatical 

apregoado, somada ao despreparo profissional decorrente dos cursos de formação 

inicial ou em serviço (MORAIS, ibid), apenas vem agravar essa situação, recaindo 

os docentes ou em práticas tradicionais ou em práticas de improviso.   

Em síntese, conforme Morais (ibid), no que diz respeito aos textos do 

saber (documentos oficiais) em que é estabelecido o "saber a ser ensinado", 

apresenta-se uma proposta inovadora e louvável de uma nova forma de ensino 

de língua portuguesa, estabelecendo, assim como o fazem os PCNs de Língua 

Portuguesa (BRASIL, MEC-SEF, 1997), os objetivos que orientarão o trabalho 
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do professor com relação à "análise e reflexão sobre a língua", em cada ciclo. 

Todavia, esses textos do saber apresentam a dificuldade de definição real das 

competências que se desejam desenvolvidas pelo aprendiz de forma 

progressiva, incorporando a gramática de prestígio, assim como são imprecisos 

quanto à definição do que seja a "Análise Lingüística". 

Portanto, diante dessa realidade pedagógica, torna-se imprescindível 

averiguar, mais profundamente, não apenas o tipo de ensino gramatical ou de 

"análise lingüística" que é defendido nos livros didáticos e propostas curriculares 

como, também, identificar como esse saber a ser ensinado é desenvolvido pelo 

docente no âmbito da sala de aula, uma vez que a forma como o educador utilize 

o livro didático e propostas curriculares trará repercussões no processo de 

ensino-aprendizagem, orientando-o ou direcionando-o. Ademais, nos livros 

didáticos e propostas curriculares de língua portuguesa vão estar determinadas 

concepções de língua, de gramática, além da reprodução, ou negação, da 

ideologia dominante subjacente. Cremos, também, que o tipo de contrato 

didático subjacente aos livros didáticos pode influenciar as práticas pedagógicas 

dos professores.           

 

1.2.2.1 – PCN e Proposta de Língua Portuguesa da Prefeitura da Cidade  do 
Recife: Imprecisão do Conceito de Análise Lingüística (e de sua 
implementação didática) e o ensino proposto quanto à CVN 

Observamos nos PCNs (BRASIL, MEC-SEF, 1997) uma concepção de 

ensino da língua cuja unidade básica de reflexão é o texto; a própria língua em 

ação. Tal proposta avança ao definir o combate ao problema do preconceito 

lingüístico em relação às variedades dialetais, defendendo, assim como 

Travaglia (1998), o conceito de competência comunicativa, ao afirmar que 

(BRASIL,MEC-SEF, 1997, p. 31-32): 

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de 
fala utilizar, considerando as características do contexto de 
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comunicação, ou seja, saber adequar o registro às diferentes 
situações comunicativas (...) é saber, portanto, quais variedades e  
registros da língua oral são pertinentes em função da intenção 
comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem o texto se  
dirige. A questão não é de correção da forma, mas de sua 
adequação às circunstâncias de uso, ou seja, de utilização eficaz 
da linguagem: falar bem é falar adequadamente, é produzir o 
efeito pretendido. 
 

Outro aspecto claramente identificado nos PCNs é o comprometimento em 

estabelecer os princípios orientadores do ensino de linguagem, explicitando os 

objetivos que devem orientar o trabalho do professor, de forma sistemática e em 

cada ciclo. Além disso, elencam os conteúdos programáticos – que não são vistos 

como exigências, mas, como propostas orientadoras ao professor – e os critérios 

mínimos de avaliação, que devem ser utilizados pelo professor, não 

desconsiderando a articulação que deve ser realizada com as modalidades oral e 

escrita, na prática pedagógica do docente.  

Embora os PCNs apontem que as atividades de análise lingüística não 

devem se restringir à apropriação da norma culta, corroboramos a opinião de 

Morais (1998) da inexistência de uma maior precisão nos PCNs quanto à definição 

de quais propriedades (das formas prestigiadas de falar e de escrever) a escola 

assumirá como tarefa de ensino aos seus alunos, durante a escolaridade inicial. 

No tocante ao nosso objeto de estudo, os PCNs (BRASIL, MEC-SEF, ibid) 

trazem, apenas, uma referência para o ensino de concordância no segundo ciclo. 

Entretanto, tal como mencionado anteriormente, para os demais conteúdos 

gramaticais não se encontram princípios que orientem o professor para o 

tratamento didático na sala de aula. 

Por sua vez, a proposta pedagógica da Prefeitura da Cidade do Recife para 

Língua Portuguesa (PCR-SEC,1996, p. 23), apesar de conceber a linguagem como 

interação e prescrever que "a competência lingüística deve ser sistemática e 

progressiva",  não delimitou, para o professor, em termos mais claros, como 

trabalhá-la. Esse documento se reporta às seguintes propostas para a 



 46

 

exploração dos conteúdos definidos para o ensino de língua portuguesa: 

questionamento, enriquecimento, tematização e confronto do texto do aluno com 

outros (como respeito de sua visão de mundo), problemas de codificação 

apresentados pelo texto do aluno. Defende um ensino com um caráter construtivo, 

além da criação das condições de releitura da realidade, através de textos que 

passam a ter sentido para o aluno, devendo o professor atuar como um de seus 

interlocutores a partir do dizer do aluno (PCR-SEC, ibid). 

Depreende-se, a partir desse documento (PCR-SEC,1996, p. 15), que a 

orientação metodológica para o ensino de linguagem não se configura clara, pois 

defende que a saída da crise em que se encontra mergulhado o ensino de língua 

materna se engendrará mediante a interação professor-aluno. Certamente, 

consideramos que nas situações interativas entre professor-aluno, os conteúdos 

de AL devem ser selecionados, conforme apregoa aquela proposta. Todavia, essa 

interação, por si só, não fornece maiores subsídios ao professorado sobre como 

trabalhar aqueles conteúdos, ficando o ensino com os professores situado de 

forma vaga e imprecisa. A Proposta da PCR parece buscar avançar mais na 

discussão acerca do ensino de Língua Portuguesa, rompendo com a tradição de 

um ensino normativo, voltado à análise gramatical, apenas delimitando princípios 

gerais norteadores para o ensino de linguagem nas séries do ensino fundamental. 

Podemos identificar, ainda, como aspecto a ser criticado nesse 

documento, que a sua orientação metodológica prevê o desenvolvimento de  

oportunidades de aprendizagem a partir da reflexão "epilingüística",  

considerando-a  como sinônimo de reflexão sobre a língua (ibid, p. 16). A esse 

respeito vale ressaltar, segundo Morais (2000), que, assim como Geraldi (1997), 

essa proposta curricular adota uma concepção reducionista de "reflexão 

metalingüística", por entendê-la como aprendizado de nomenclatura gramatical. 

A reflexão epilingüística, segundo Morais (ibid, p. 12), pode envolver uma: 
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gama de condutas bem variada quanto ao grau de consciência 
do sujeito (desde a ocorrência inconsciente de hesitações e 
repetições de palavras no discurso, a comentários conscientes 
sobre enunciados que o próprio sujeito acabou de produzir).  

 
Ainda segundo esse autor (MORAIS,1998, p. 7), a reflexão metalingüística 

pode ser tomada, num sentido mais amplo, como uma "capacidade de refletir 

sobre as propriedades (fonológicas, morfológicas, sintáticas, textuais) da 

linguagem em um nível explícito, para além do uso contextualizado". Nessa 

perspectiva, apesar de a criança chegar à escola com um "conhecimento 

implícito" da gramática, é preciso que o professor leve em consideração que 

esse conhecimento não será suficiente para garantir, por si mesmo, a 

apropriação, pelo aluno, de outras formas de falar e de escrever. Isso porque, se 

a "reflexão metalingüística" está relacionada a um nível de explicitação dos 

conhecimentos sobre a língua6, será necessário que a escola promova 

"estratégias didáticas que auxiliem o aprendiz a elaborar conscientemente seus 

conhecimentos sobre as regularidades e idiossincrasias das gramáticas de 

prestígio" (cf. MORAIS, ibid, p. 7). 

Ainda em relação à Proposta de Língua Portuguesa da PCR (1996), em 

que pese esta elencar alguns conteúdos considerados essenciais a serem 

trabalhados na creche, na pré-escola, nas séries do ensino fundamental e nas 

três séries da Educação de Jovens e Adultos, observamos que lá se prescreve 

que a CVN  seja tratada, apenas, da 4ª série em diante. Prescreve-se seu estudo 

no tocante à flexão do verbo em número e pessoa, conforme o sujeito, e flexão 

dos determinantes e modificadores em gênero e número, conforme o 

substantivo. Até a 4ª série defende-se que seja trabalhada a produção textual 

("os níveis de linguagem e correção lingüística"; "a adequação do texto à 

                                                 
6 A explicitação consciente de conhecimentos a respeito da norma ortográfica, como revelam 
pesquisas psicolíngüísticas (cf. MORAIS, 1995b, 1996), parece intimamente vinculada à 
capacidade dos aprendizes produzirem formas corretas, ao escreverem em diversas situações 
de interação verbal. 
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situação de interação, especificidade e convenções de cada tipo de texto"). No 

nível vocabular prescreve-se o "estudo da variação das palavras – variedades 

regionais, sociais, históricas, culturais, pragmáticas, de registro, etc”. No âmbito 

da estilística/usos  da linguagem prescreve-se  como conteúdos níveis de fala e 

variação lingüística", a "relação entre a linguagem oral e escrita"; na linguagem 

oral menciona-se a "correção lingüística/nível de fala adequado ao contexto", 

sendo esse último tópico trabalhado desde a creche. Entretanto, inexistem nessa 

proposta encaminhamentos didáticos explícitos para o tratamento de CVN na 

sala de aula.     

 

1.2.3 – Ensino de língua efetivamente praticado 

Paralelamente às concepções anteriormente discutidas, identificamos três 

tipos de ensino de língua, a saber: o prescritivo, o descritivo e o produtivo 

(HALLIDAY, MCINTOSH e STREVENS, apud TRAVAGLIA, 1998): 

1. ensino prescritivo – Privilegia o trabalho com a variedade escrita culta, 

tendo por objetivo básico a correção formal da linguagem. Leva à 

substituição, pelo aluno, de seus próprios padrões de atividade lingüística, 

considerados errados/inaceitáveis, por outros considerados corretos / 

aceitáveis. 

2. ensino descritivo – Trata de todas as variedades lingüísticas. Objetiva 

mostrar como a linguagem funciona e como determinada língua, em 

particular, funciona, falando de habilidades já adquiridas, sem procurar 

alterá-las, porém, mostrando como podem ser utilizadas. 

3. ensino produtivo – Objetiva ensinar novas habilidades lingüísticas, sem 

eliminar os recursos que o aluno já adquiriu, mas, estendendo o uso de sua 

língua materna de maneira mais eficiente. Constitui-se no ensino mais 
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adequado à concretização da competência comunicativa, dispondo o aluno de 

maiores recursos lingüísticos, a serem usados nas mais diversas situações de 

interação verbal. 

Vimos que o ensino de gramática normativa, uma herança que remonta a 

cerca de vinte e três séculos (MATTOS E SILVA, 1997), vem sendo, 

continuamente, praticado em nossas escolas, por ser o padrão idealizado e exigido 

pela ideologia da classe dominante. Constitui, via de regra, uma "violência cultural" 

para os alunos, notadamente os da classe popular, os quais, provenientes dos 

meios sócio-econômicos de baixa renda, fracassam na escola, dentre outros 

motivos, por não possuírem, conforme nos apregoa Mattos e Silva (ibid), 

habilidades e instrumentais suficientes para manejar a "língua da escola", 

invibializando, dessa forma, possíveis chances de ascensão sócio-econômica e 

cultural. 

Fruto de uma tentativa de unificação / padronização, face à multiplicidade de 

variedades dialetais presentes nas diversas sociedades, o ensino da gramática 

normativa exclui de seu bojo as demais variedades não-padrão (não-prestigiadas), 

voltando-se, prioritariamente, para a escrita e para a exclusão de diferentes falas 

existentes. Ainda conforme Bordieu e Passeron (1982) em sua teoria da "violência 

simbólica", as variedades dos segmentos sociais dominantes são vistas como 

"capital lingüístico rentável", uma vez que reproduzem a ideologia dessas mesmas 

classes. 

Embora muitos estudiosos vejam como função da escola criar condições  

para que a norma de prestígio seja aprendida (POSSENTI, 1996), cremos que esse 

ensino não deve se restringir ao domínio desse dialeto prestigiado socialmente. 

Entretanto, acreditamos na incorporação da reflexão e da aquisição de novas 

habilidades lingüísticas. Além do mais, no que se refere à oralidade, ratificamos a 

posição de autores, como Travaglia (1998),  Possenti (1996) e Franchi (1998), de 
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que o emprego das variedades dialetais (não-prestigiadas) é válido, embora caiba 

à escola sensibilizar os alunos para o fato de que, dependendo do contexto social 

em que estejam inseridos, da própria variedade de grau de formalismo requerido 

pela sociedade em diferentes situações, dever-se-á utilizar registros diferenciados 

de linguagem. Contudo, parece-nos que o atual ensino de gramática está bastante 

inspirado na substituição do dialeto da criança por um padrão culto, escrito, 

desvalorizando o seu dialeto e violentando-a culturalmente. 

Para mudar o atual ensino comporta fundamentalmente, conforme nos 

menciona Lerner (1993, p. 1-2), o desafio da escola em conseguir que os alunos 

sejam: 

 (...) produtores da língua escrita, conscientes da pertinência e 
importância de emitir certo tipo de mensagem no quadro de 
determinado tipo de situação (...), manejando com eficácia os 
diferentes escritos sociais cuja utilização é necessária ou 
enriquecedora para a vida (...). É conseguir que a escrita deixe de 
ser, na escola, somente um objeto de avaliação para constituir-se 
realmente em objeto de ensino.  
 

Em consonância com os ideais de Soares (1986), defendemos – não 

apenas para a didática da língua portuguesa, mas para todas as situações 

escolares em que a língua oral e a língua escrita estejam presentes – uma 

pedagogia baseada no "bidialetalismo transformador". Essa proposta pedagógica, 

embora tenha sido defendida nos anos 80, não aparece claramente no atual 

ideário pedagógico. Visa não apenas ao ensino da língua-padrão, senão ao 

reconhecimento das diferenças lingüísticas, associando-se a conjugação de 

variedades de prestígio e populares à consecução de uma escola que – longe de 

se assimilar aos grupos dominantes, reproduzindo lingüisticamente o dialeto 

dominante e sua ideologia – luta pela transformação social. Ou seja, o 

bidialetalismo transformador (cf. SOARES, 1986) apresenta a proposta de 

desenvolvimento de sujeitos aptos a terem maiores possibilidades de lutar pela 

transformação da sociedade, a partir da instrumentalização dos mesmos no uso 

das formas dialetais, para que adquiram condições de participação na luta contra 
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as desigualdades inerentes à estrutura social (MATTOS E SILVA, 1997). 

Embora existam teóricos como Britto (1997), que neguem a importância da 

escola ter por objetivo ensinar a gramática de prestígio, afirmando que a 

modificação do padrão lingüístico do aprendiz seria uma conseqüência da luta 

pelo acesso aos bens da cultura e não um dos objetivos escolares, entendemos 

ser necessário tomarmos um outro redimensionamento quanto ao tratamento do 

saber numa escola que se pretenda transformadora. Sem dúvida, cremos que se 

torna essencial fazer com que a criança aprimore várias habilidades lingüísticas, 

incluindo a apropriação da variedade lingüística de prestígio, como instrumentais 

para se desenvolver a competência comunicativa, Tendo sempre em mente que, 

se a relação escolaridade-ascensão social nem sempre poderá ser garantida pelo 

domínio do dialeto de prestígio, também não é menos verdade que a ausência de 

escolaridade e do domínio desse dialeto reduzem as oportunidades de mobilidade 

social do indivíduo. 

Contrapomo-nos às propostas que prevêem a leitura e a produção de 

textos como meio único e suficiente dos alunos salvaguardarem a efetiva 

utilização da língua portuguesa (POSSENTI, 1996), defendendo, desde já, que em 

diferentes tipos de situação tem-se  ou  deve-se  usar  a  língua  de  modos  

variados, principalmente quando se defende a competência comunicativa no 

ensino de língua (TRAVAGLIA, 1998). 

Apesar de estarmos em concordância com a formulação teórica de 

Travaglia (ibid) quanto ao desenvolvimento da competência comunicativa para o 

ensino gramatical, refutamos, veementemente, a proposição de suas "tarefas 

estruturais"7, pois, sem dúvida, os exercícios de repetição-memorização que 

 
7 As tarefas estruturais de Travaglia são atividades que propõem uma seqüência de frases a 
serem repetidas, literalmente, pelo aluno, variando-se um termo ou outro (adjetivo flexionado em 
gênero e número, por exemplo), acreditando-se que o aprendiz, pela "cantilena" e visualização 
das palavras, irá compreender o conteúdo gramatical a ser trabalhado pelo professor. 
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estipula, incluindo a abordagem da concordância verbo-nominal, revelam uma 

paradoxal concepção behaviorista de ensino-aprendizagem. Além disso, 

discordamos de sua proposta de articulação entre os três tipos de ensino 

(produtivo, descritivo e prescritivo), como não excludentes (TRAVAGLIA, 1998), 

uma vez que o ensino prescritivo anula a significação dos demais tipos de ensino. 

Apesar dessas discussões, concordamos com este último autor quanto ao 

princípio de que, para uma real competência no uso da língua, o seu aprendizado 

implica sempre reflexão sobre a linguagem, formulação de hipóteses e verificação 

do acerto, ou não, dessas hipóteses sobre " a sua constituição e funcionamento" 

(TRAVAGLIA, ibid, p. 28). 

Em lugar de adotarmos uma posição radical, preconceituosa e etnocêntrica 

para com as demais variedades dialetais, vendo-as como inferiores, parece-nos 

imprescindível observarmos o ganho social que a apropriação de mais de uma 

forma de falar e de escrever trará à própria competência comunicativa dos 

educandos (TRAVAGLIA, 1998), principalmente quando é incentivado na escola o 

domínio ativo da língua através de práticas significativas para os mesmos.   

Corroboramos a opinião de Travaglia (ibid) de que não pode haver um bom 

ensino sem termos o conhecimento profundo do objeto de ensino (no nosso caso 

específico, a concordância verbo-nominal) assim como dos elementos que dão 

forma ao que realizamos em sala de aula, em função de muitas opções que 

fazemos, pois, se não tivermos em conta essa observação: 

 trabalhamos com alternativas pelas quais não optamos, o 
que configura uma situação indesejável em que somos como 
autômatos inconscientes, agindo pelo comando de outrem, ou 
servindo a causas a que nem sempre somos simpáticos 
(TRAVAGLIA, 1998, p. 10-11). 

 
Tomando como respaldo Bagno (2000), cremos, ainda, que os 

professores se constituem nos principais artífices para um trabalho de 

modificação do atual estado desalentador do ensino de língua nas escolas. 

Modificação essa que advirá de um ato de ensinar que, conforme o autor, tem 
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como alicerce a valorização da própria identidade cultural do aluno.   

 

1.2.3.1 – Análise dos Problemas para Mudar o Ensino de Análise Lingüística 

Segundo Neves (1991:12-13), tanto no ensino fundamental quanto no 

ensino médio, o tratamento didático prescritivo, baseado na gramática normativa, 

tem sido o ponto de apoio do professor de língua, que faz o aluno repetir, anos a 

fio, as cantilenas de regras como formas "corretas", dignas de imitação. Os 

exercícios centram-se, grosso modo, em atividades de qualidade questionável e, 

por isso, pouco significativas como “identificação e classificação de palavras e 

sua flexão, análise sintática, formação de palavras e regras de regência e 

concordância", bem como "regras de acentuação e pontuação". 

A pesquisa realizada por Neves (1991) com 170 professores do ensino 

fundamental (5ª a 8ª série) e do ensino médio, no estado de São Paulo, 

constatou que, como um reflexo da realidade do ensino nacional, para a maioria 

dos professores o ensino de gramática pouco observou a análise lingüística, a 

reflexão sobre a língua. Além disso, o ensino gramatical, quando havia, se 

refletia, apenas, como questão de cumprimento do programa curricular das 

escolas. Ainda em relação ao como se ensina, verificou-se que a maioria dos 

professores partiam de textos para a continuação das práticas de exercitação 

gramatical normativa. O livro didático, para esses professores, continuava sendo 

o único subsídio de leitura e consulta no tratamento a ser dado aos conteúdos 

gramaticais. 

Além das limitações e indefinições encontradas nos currículos oficiais 

quanto ao tratamento da análise lingüística na escola, observamos (MORAIS, 

2000) outros problemas na didatização ou transformação do eixo análise 

lingüística em objeto de conhecimento na sala de aula.  

O primeiro deles envolve a priorização do texto como unidade didática ter 
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ocasionado, através de sua superestimação, uma secundarização de outras 

dimensões do objeto língua, como a reflexão sistemática dos aspectos 

ortográficos, morfológicos, sintáticos, etc, instalando-se, para alguns, a "ditadura 

do texto", proibindo-se a reflexão sobre unidades menores que o texto. 

Outro problema consiste na própria indefinição de "norma" subjacente às 

atuais prescrições didáticas para o trabalho de análise lingüística. Muitos 

professores parecem não conseguir apreender a norma lingüística além da 

gramática normativa tradicional e se revelam pouco conscientes no trabalho 

deles com respeito ao ensino das variações entre as modalidades escrita e oral 

da língua. Em seção anterior vimos as distintas acepções que esse termo 

("norma") pode assumir para os lingüistas. 

Em síntese, posicionamo-nos a favor de um ensino que considere a 

reflexão sobre a língua como uma das atividades usuais dos estudantes, 

extrapolando-se a mera prática de exercícios de análise sintática, de descrição 

das unidades-palavra, por exemplo. 

1.3 – A concordância verbo_nominal do português e sua estruturação: a 
abordagem da gramática descritiva 

 
Segundo Perini (1998, p. 180), a concordância é "uma espécie de 

exigência de harmonização de flexões entre os diversos constituintes de uma 

construção". Conforme esse autor, existem dois tipos de concordância: a 

concordância entre o sujeito e o núcleo do predicado de uma oração e a 

concordância entre diversos elementos nominais, como, substantivos, adjetivos, 

artigos, numerais e pronomes, exigindo-se, neste caso, que outros traços – 

genericamente sobre a morfologia – sejam idênticos em vários constituintes. 

Um dos casos mais comuns de concordância, em nossa língua, no que 

diz respeito aos traços de pessoa, trata-se da posição em que o sujeito 

(sintagma nominal) concorda com o núcleo do predicado verbal. Exemplificando, 
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temos: As meninas chegaram ontem, em que o sintagma nominal (SN), as meninas 

está concordando com o núcleo do predicado chegaram, sendo, portanto, o sujeito 

da referida oração. 

Ainda em conformidade com Perini (ibid), o verbo pode assumir formas 

especiais dependendo do tipo de concordância requerida pelos pronomes de 1ª 

pessoa, como EU e NÓS, e pelos pronomes de 2ª pessoa, como TU e VÓS. 

Verifica-se que, em nosso cotidiano, trata-se de uma raridade o uso desses últimos 

pronomes no que se refere ao próprio manuseio da norma culta brasileira. 

Excluindo-se as situações de exame e de discursos oficiais – como é o caso de 

concursos públicos –, além de algumas poucas regiões do Brasil, como é o caso da 

região sul do país, quanto à utilização do TU, não observamos a utilização destes 

pronomes em nossa vivência lingüística a qual extrapola, em muito, conforme já 

temos afirmado em outros capítulos, a utilização da norma socialmente identificada 

como culta. Inclusive na linguagem utilizada por pessoas portadoras de um maior 

grau de escolarização, como seria natural supor, não é observada, freqüentemente, 

esta conjugação da 2ª pessoa do singular. 

Em contrapartida, a utilização dos pronomes pessoais de 1ª pessoa é algo 

bastante corriqueiro em nosso universo lingüístico cotidiano, seja em situações 

formais, seja em situações informais de produção discursiva. Exemplificando, 

vejamos os seguintes casos em que os verbos podem assumir realizações 

variadas: 

Eu cheguei /chego / chegarei de trem. 

Nós chegamos / chegamos / chegaremos de trem. 

Em nossa língua, para os casos em que um sintagma nominal é composto 

pela coordenação de constituintes de várias pessoas, deve prevalecer a pessoa de 

"menor número" em respeito à hierarquia do sintagma nominal. Vejamos, por 

exemplo, a oração: Meus irmãos e eu fomos jogar bola, em que aparecem no 
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sintagma nominal os elementos meus irmãos (de 3ª pessoa do plural) e eu (de 1ª 

pessoa do singular). 

Em relação aos traços de gênero, Perini (ibid) nos afirma a necessidade 

de identificarmos, primeiramente, as palavras da língua portuguesa que não 

podemos assegurar, de antemão, como femininas ou masculinas, por serem 

consideradas como tendo um gênero puramente formal, como nos casos: 

guarda, chuva, mão, pé. 

Entretanto, esse autor observa que outras palavras da língua variam em 

gênero, apresentando, sistematicamente, uma forma feminina e uma masculina, 

conforme os exemplos: meu / minha; novo / nova; branco / branca.  

Ressalta, ainda, que existem palavras que são passíveis de variarem em 

gênero, apresentando, sistematicamente, uma forma feminina e uma masculina. 

Exemplificando, o substantivo verde, que assume, respectivamente, nos casos 

abaixo, tanto o gênero masculino quanto o feminino; apesar de serem duas 

formas fonologicamente idênticas, devem ser consideradas distintas: 

Exs: Um carro verde (forma masculina); 

                 Uma janela verde (forma feminina). 

Resumindo, o gênero se manifesta de duas maneiras distintas: ou como 

propriedade inerente a um item léxico (blusa, é feminino) ou como variação 

flexional (meu, está no masculino ou, ainda, é o masculino de minha). Essa 

oposição recobre, genericamente, a distinção tradicional entre "substantivos" e 

"adjetivos", em que aqueles possuem gênero e os segundos, salvo exceções 

como vimos acima, variam em gênero. 

No tocante à variação de número, a maioria das palavras de nossa língua 

possui traços que podem ser singulares ou plurais, conforme o caso: meu/meus, 

camisa/camisas. Ressalta-se a existência de palavras que apenas existem no 

singular (ouro) e outras só no plural (férias), embora a grande maioria das 
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palavras, seja substantivos ou adjetivos, que apresente, sistematicamente, uma 

forma de singular e uma de plural. Há, ainda, os casos em que o singular e o plural 

podem ser idênticos, como em lápis/lápis, devido a uma coincidência fonológica. 

Perini (1998) salienta que, em geral, as palavras variam em número e não 

"possuem número", sendo o gênero o resultado de variação ou de marca léxica e o 

número, por sua vez, na grande maioria dos casos, o resultado da variação. 

Existem regras específicas na língua portuguesa que determinam a 

atribuição dos traços de gênero e de número ao sintagma nominal (SN), advinda 

de derivação dos traços componentes. A primeira delas refere-se à concordância 

imediata do SN, quando não há divergência entre gênero e número entre os 

próprios constituintes. Ex: Minhas filhas. 

Se o sintagma nominal "minhas filhas" é formado por dois itens marcados 

como "feminino" e "plural", o SN terá, geralmente, traços redundantes de feminino 

e de plural. No caso de existir divergência em relação a número e gênero, há 

regras aplicadas para os sintagmas que são formados por coordenação. 

Primeiramente, todos os sintagmas nominais recebem o traço de número "plural" 

(Ex: Ângela e Antônio são casados) e quanto ao gênero, os sintagmas nominais de 

dois gêneros recebem o traço masculino, conforme o exemplo citado 

anteriormente. Todavia, se um sintagma é composto apenas de femininos, 

naturalmente, ficará no feminino, concordando em número com os seus elementos 

formadores (Ex: Raquel e Regina são irmãs).                

Em relação à concordância verbal, esta é compreendida, consoante Perini 

(ibid) como "um sistema de condições de harmonização entre sujeito e o núcleo 

do predicado das orações". Um dos casos mais simples de concordância verbal, 

tido pelo autor como um caso tradicional de concordância, seria aquele em que o 

núcleo do predicado estaria na forma adequada ao seu sujeito, como no 

exemplo: Minhas sobrinhas ganharam um cavalo. Neste exemplo, como minhas 
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sobrinhas é marcado  como "terceira pessoa do plural", o núcleo do predicado é 

preenchido por um verbo que mostra as flexões igualmente de terceira pessoa 

plural, o que atende à prescrição da concordância segundo a gramática descritiva. 

Perini (ibid), entretanto, defende que, no que diz respeito à concordância 

verbal, não existe, propriamente, o fenômeno da violação desta concordância, por 

razões que extrapolam a argumentação da inaceitabilidade (desarmonia) de pessoa 

e de número, sob a análise tradicional da gramática normativa, como, por exemplo, 

na frase "Minhas sobrinhas ganhei um cavalo". Isto porque esse autor considera 

que o "erro de concordância", na realidade, em si, não existe, pois, se trata, 

segundo palavras de Perini (1998, p. 188) "antes, da violação de certos filtros e 

restrições independentes do mecanismo de concordância".  

A concordância nominal significa, conforme Perini (ibid, p. 194), "uma relação 

morfológica entre elementos tradicionalmente chamados de "nomes". Assim como 

ocorre no que concerne à concordância verbal, este autor acredita que existem 

diferenças e semelhanças importantes em relação à concordância nominal, 

distinguindo dois tipos principais: a concordância entre termos do sintagma nominal 

e a concordância de um termo oracional, com sujeito ou objeto direto. Nestes casos, 

o fenômeno da concordância se revela a partir dos traços de gênero e de número, 

que precisariam se harmonizar com os traços correspondentes de um constituinte 

considerado central.  

Quanto à concordância dentro do sintagma nominal, tradicionalmente ela 

é entendida como um processo que adapta a flexão de certos componentes do 

sintagma nominal a traços do núcleo, como podemos verificar no exemplo: 

Esses livros novos. Contrariamente à postura tradicional, em que se confere ao 

núcleo do sintagma nominal o status especial de cabeça do sintagma nominal 

(SN), Perini (ibid) defende, de forma paralela ao que foi proposto à concordância 

verbal, que os diversos elementos do sintagma nominal são associados 
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livremente e, em um segundo momento, um sistema de filtros eliminaria algumas 

das seqüências, enquanto que, em outras, será eliminado. Uma diferença 

importante entre concordância verbal e nominal, conforme o autor, é que, nesta 

última o sistema de filtros deverá ser criado de propósito e, ao contrário da 

concordância verbal, é um sistema autônomo, sendo que o próprio "erro de 

concordância" existe, apenas, quando se tratar de concordância nominal, 

decorrente da violação de um sistema específico de filtros.  

 

1.3.1 – A questão do ensino e aprendizagem da CVN 

Dentro deste contexto, no que concerne ao tratamento dado aos conteúdos 

gramaticais, configura-se como uma importante fonte de preocupação  para os 

professores de língua portuguesa o fato de que a maioria da população brasileira 

tem dificuldades em empregar as marcas de concordância verbo-nominal, típicas 

da gramática de prestígio. Tal dificuldade reflete-se, por sua vez, nos resultados 

escolares, acabando por se constituir em fonte de discriminação social e fracasso 

escolar dos aprendizes. O emprego não-redundante das marcas de CVN, que se 

constitui num dos aspectos estigmatizadores dos falantes brasileiros (MATTOS E 

SILVA, 1997), é reforçado, segundo Morais (1998), pelo fato de que as crianças 

das camadas populares não possuem – como os seus pares de classe média – 

maiores oportunidades, em seus lares e na escola, de "freqüentar a língua escrita 

impressa". 

Um estudo de Morais & Brandão (1998) teve como objetivo a análise do 

rendimento de crianças brasileiras, de diferentes níveis socioculturais e de 

diferentes níveis de escolaridade, em situações que envolveram a compreensão e 

a produção das concordâncias verbais e nominais, oralmente e por escrito. Os 

sujeitos de classe popular freqüentavam uma escola da rede pública de Recife e 

seus pares de classe média eram alunos de uma escola da rede privada, na 
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mesma cidade. Aqueles pesquisadores encontraram, como resultados, que, tanto 

na oralidade quanto na escrita, foi mais fácil, tanto para as crianças de escola da 

rede pública quanto da rede particular, compreender que produzir a concordância 

gramatical, evidenciando, ambos os grupos, uma tendência maior a utilizar 

corretamente frases no singular. As crianças apresentaram menor dificuldade na 

compreensão escrita do que na oral. Essa pesquisa igualmente constatou que, em 

termos genéricos, as crianças de classe média apresentaram um desempenho 

melhor do que as de classe popular, havendo um avanço nas respostas de acordo 

com o nível de escolaridade, indicando a necessidade da escola formular 

alternativas didáticas, que contribuam para os aprendizes das séries iniciais, 

principalmente de meios populares, apropriarem-se da concordância da gramática 

de prestígio. 

Scherre (1994) evidencia que o fenômeno da variação da concordância de 

número é algo característico de toda a comunidade brasileira e não, apenas, 

decorrente de uma região ou de uma classe social específica, porque as diferenças 

são relativas à quantidade de marcas no plural e não somente a contextos 

lingüísticos em que a variação ocorre. Esclarece, ademais, a autora, a 

sistematicidade da variação envolvida na concordância de número na língua 

portuguesa falada no Brasil, em especial a concordância entre os elementos do 

sintagma nominal. Utilizando dados obtidos, sobretudo, com falantes adultos, 

Scherre enumera em que estruturas lingüísticas estes sujeitos estão mais 

propensos a colocarem, ou não, todas as formas de plural nos elementos 

flexionáveis do sintagma nominal no português do Brasil. Ela chega à conclusão de 

que a variação na concordância de número ocorre não apenas a partir da posição 

linear ou da classe gramatical isolada, mas, também, da relação estabelecida entre 

os determinantes e o núcleo do sintagma nominal. Com base nos resultados 

obtidos, sintetiza, por exemplo, que todos os elementos determinantes à esquerda 
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do núcleo (elemento nominal determinado) tendem a possuir mais marcas explícitas 

do plural. Por exemplo: "os piores nome feio", "aquelas cruzinha toda", etc. Ao 

passo que recebem menos marcas explícitas de plural todos os elementos nominais 

pospostos (à direita) ao núcleo (Exemplificando: "essas estradas nova"; "dez 

senhoras lá sentada"; "três colega"). 

Um estudo de Carone (1997), por sua vez, traz contribuições de interesse 

imediato para o ensino médio, ao examinar as deficiências de alunos daquele nível 

no trato da CVN, em língua portuguesa. A autora constatou que o desempenho 

lingüístico dos candidatos ao vestibular paulista de 1976, apesar do nível de 

escolaridade apresentado por eles, continuava revelando desvios na morfo-sintaxe 

do verbo, dentre as quais se incluía a notação das marcas de concordância de 

acordo com a gramática de prestígio. Dando destaque à concordância verbal, no 

tocante às relações do sujeito com o verbo, Carone mostrou, a partir da análise de 

693 redações, a localização dos pontos em que a concordância verbal era mais 

precária, como, por exemplo, na situação "sujeito plural X verbo singular", presente 

na linguagem coloquial. Segundo este autor, esse indício de oralidade nos textos é 

mais constatado pela neutralização da oposição entre a 3ª pessoa do singular e a 3ª 

pessoa do plural, na maior parte das variações modo-temporais8. 

   Além disto, Carone (ibid) interpreta alguns casos concretos de 

discordância do verbo, mostrando a inabilidade dos vestibulandos em tratarem, 

adequadamente, categorias gramaticais referentes à questão do número verbal. 

Um desses casos concretos seriam as ocorrências com o sujeito posposto ao 

verbo (exemplo: "surge novas máquinas” e “assim acontece muitas coisas"), 

talvez porque a ordem mais usual em língua portuguesa, afirma a autora, seja 

sujeito-verbo. Suas conclusões apontavam não apenas o "vazio de idéias dos 

 
8 Exemplifica a autora "...dos povos que vê os problemas dos seus semelhantes no canto do olho 
e finge que não sabe de nada, não dão apoio nem sequer um auxílio, e até mesmo foge deles, 
sem saber que assim estaria tornando uma ilha..." 
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sujeitos pesquisados", como decorrência de a escola não tê-los preparado para 

o mundo em que vivem, apresentando dificuldades para exporem e discutirem 

suas idéias, mas, também, a inabilidade dos vestibulandos na manipulação das  

categorias gramaticais, dentre as quais, o número do verbo. 

A partir de um estudo de Naro (in MATTOS E SILVA, 1997) percebe-se 

que a variação no emprego da CVN constitui um fato sintático mais transparente 

da sintaxe, apresentando efeitos bastante estigmatizadores dos falantes 

brasileiros. No que diz respeito à concordância de número, Naro (1981) nos 

indica que, no uso da língua corrente, apenas um elemento do sintagma nominal 

tende a apresentar um plural explícito, pois a ausência de emprego redundante 

de marcas de plural "(...) é quase categórica no estilo mais relaxado das classes 

de nível sócio-econômico mais baixo" (NARO, 1981, p. 64).  

Em um artigo mais recente, Naro & Scherre (1991) reanalisam a questão 

evidenciada, em uma pesquisa anterior, de que tanto a concordância verbo-

nominal quanto a nominal passam por um processo de mudança sintática para 

um sistema desprovido de concordância, ou com redução das flexões de 

número, demonstrando que em um mesmo grupo social não se torna tão 

simplificável apontar quais fatores interfeririam no processo. Tais autores 

concluem que, em uma mesma comunidade de fala, existe uma bifurcação entre 

aqueles que estão se apropriando da regra e aqueles que, por sua vez, estão na 

direção de um sistema sem regras de concordância. Além do mais, o fator 

escolaridade foi observado pelos autores como indicador de progressão dos 

aprendizes quanto à apropriação da norma prestigiada de concordância, embora 

ressaltem que não se trata, ainda, de uma causa definitiva.  

 
 
1.4 – O Ensino de CVN nas Escolas e Diferentes Contratos Didáticos 

Estabelecidos 

Diante, pois, do conhecimento das atuais práticas gramaticais bem como 
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da provável insuficiência de um tratamento (nos  textos do saber e nos cursos de 

formação)  sobre o ensino-aprendizagem da concordância verbo-nominal, como, 

então, seria este ensino, caracterizando-se como objeto de conhecimento e de 

aguçamento da competência comunicativa do aluno? Há poucas evidências na 

literatura que possam responder a esta indagação. 

Acreditamos que os trabalhos de Franchi (1983; 1998) devam ser citados 

como expressão de efetivação de uma didática inspirada no bidialetalismo, no que 

diz respeito à promoção de atividades caracterizadas pela passagem do dialeto 

popular para a forma de prestígio, e vice-versa. As atividades empregadas por 

esta autora aproximavam a escola da vida real dos alunos de classes populares, 

pois contribuíram para que as crianças não apenas tomassem consciência das 

diferenças lingüísticas e do valor de sua própria linguagem – tratadas como pontos 

de partida de seu trabalho –, mas, também, para que aprendessem, a partir dessa 

consciência das diferenças, a usar as formas do dialeto de prestígio, apresentando 

uma menor incidência de "erros" na linguagem escrita (decorrentes de uma 

transcrição da expressão oral deles). Explicitamente, as atividades postas em 

prática desenvolveram a habilidade dos alunos em utilizarem a variedade de 

prestígio e a coloquial conforme as circunstâncias de uso (FRANCHI, 1983, p. 97), 

"segundo circunstâncias, segundo os propósitos que tinham". Para tanto, 

constituiu-se a sala de aula, conforme a autora, num espaço adequado para o 

exercício real da linguagem, criando situações de interação com as crianças que, 

se por um lado respeitaram o seu dialeto, evitando-se toda e qualquer 

estigmatização da sua linguagem, nem por isto deixaram as crianças à margem 

da aquisição das convenções e normas do dialeto "culto", imprescindíveis à 

instrumentalização delas para agirem na sociedade em que estão inseridas, uma 

vez que esta cobra e avalia o domínio deste dialeto. 

Nas pesquisas de Franchi (1983; 1998), o contrato didático se dava de 
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forma explícita, já que as regras ou cláusulas deste contrato eram expostas  

claramente entre as partes contractuantes (professora e alunos) em relação ao   

saber mantido (conhecimentos gramaticais). Ou seja, as crianças eram informadas, 

previamente, sobre o tipo de atividades que iam executar, sobre o tipo de 

postura/relacionamento que era esperado entre ambas as partes: professora e 

alunos.  

          O trabalho de Franchi (ibid) constitui-se num bom exemplo de prática que teve 

como ponto de partida a valorização do universo lingüístico dos alunos de classes 

populares, voltando-se à adequação do discurso deles aos diferentes contextos de 

produção discursiva. Entretanto, não encontramos neste estudo de Franchi 

nenhuma outra sistematização daquilo que foge à norma culta, no sentido de 

desenvolver competências textuais. 

Em relação à adoção do Contrato Didático, em conformidade com as 

discussões já feitas e considerando o nosso objeto de estudo, este igualmente vai 

ensejar respostas para os seguintes questionamentos: como é que na relação com 

os alunos o professor vai tratar a CVN? Que tipo de exercícios de CVN o professor 

passa para o aluno? Que tarefas o aluno vai fazer? No ensino gramatical, que 

informações o professor irá proporcionar aos alunos? Como é que o professor 

corrige? Como é que são tratados os empregos das marcas de CVN que se 

distanciam da norma de prestígio? 

Portanto, pode-se antecipar, em princípio, a ocorrência de diferentes tipos de 

contrato didático, estabelecidos quando são articulados diferentes desempenhos 

dos papéis dos professores e dos alunos em relação ao saber em foco. Num 

primeiro tipo, teríamos uma visão de ensino de CVN baseada apenas na gramática 

normativa tradicional que, por sua vez, se respalda na visão de língua como algo 

homogêneo, único e superior (língua-padrão). Aí observaríamos a desvalorização 

das demais variedades lingüísticas, e o aprendizado seria caracterizado pela 
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memorização de regras, fora de contexto, pressupondo o domínio de classes 

(nomenclaturas). Os papéis dos professores e dos alunos, em função deste saber, 

se apresentariam da seguinte forma: 

Professor – desenvolvimento de atividades de ensino não-reflexivo e repetitivo, 

baseado no desenvolvimento da classificação das palavras, na enunciação de 

regras de concordância verbo-nominal, privilegiando unicamente a gramática 

normativa, independentemente da formalidade, ou não, das situações 

comunicativas. 

Aluno – recepção e aplicação de informações pelo professor; o aluno é um ser 

"passivo" que resolve os exercícios propostos sem maiores questionamentos, 

memorizando regras e nomenclaturas gramaticais, aplicando regras memorizadas e 

"orações-modelo" tratadas pelo professor. 

Neste contrato didático, a forma como o professor corrige os erros, por sua 

vez, tem um caráter punitivo, concebendo-se o erro do aluno como uma falha que 

deve ser suprimida, sonegando-se, por exemplo, o confronto e a discussão que se 

poderia engendrar entre os alunos sobre as marcas de concordância típicas da 

gramática de prestígio e as marcas típicas das demais variedades dialetais. 

Ao ocorrer a ruptura com este tipo de Contrato Didático – seja pelo próprio 

professor, que pode verificar a insuficiência dele em relação ao aprendizado dos 

seus alunos ou a partir das dificuldades dos alunos, evidenciadas no processo de 

ensino e de aprendizagem – poderá haver redefinição prévia, ou uma posterior 

renegociação, embora, muitas vezes, conforme dito, de forma implícita, para o 

estabelecimento de um  novo Contrato Didático. 

Caso o professor adote representações sobre língua e gramática que não se 

vinculem unicamente à norma tradicional, poderá ocorrer um outro tipo de Contrato 

Didático, baseado no conceito de competência comunicativa (HYMES,1985; 

TRAVAGLIA, 1998) com adequação do discurso a um determinado tipo de 
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contexto. Este outro Contrato Didático, estabelecido, abrangeria, idealmente, os 

seguintes papéis de professores e alunos, em que se modificariam ou 

estabeleceriam novas regras, como: 

Professor – desenvolvimento de situações didáticas que tomem a gramática e, por 

conseguinte, as marcas de CVN como objeto sistemático de reflexão pelos alunos, 

adequando o discurso ao contexto específico (conjugação no ensino das 

variedades dialetais com a gramática de prestígio), discussão sobre seus empregos 

em situações comunicativas diferentes. 

Aluno – Participação de forma ativa. Discussão e reflexão quanto ao emprego, ou 

não, das marcas de CVN prestigiadas, considerando a adequação do seu discurso 

ao contexto específico, ao grau de formalismo requerido pelo contexto. 

         Neste tipo de contrato didático, baseado em uma visão interacionista e 

construtivista de linguagem, frente ao conhecimento, o "erro" não passaria a ser 

mais considerado como um impedimento para o crescimento dos alunos, senão 

como um passo essencial para que o professor tenha instrumental suficiente de 

compreensão da lógica interna do aprendiz, em relação ao saber, dispondo, 

inclusive, de maiores subsídios para reformular a sua prática pedagógica ante as 

dificuldades apresentadas pelos alunos (ASTOLFI, 1997). Diante disto, o professor 

estimularia a problematização e a participação de todos os alunos na sala de aula, 

confrontando os enunciados (orais e escritos, contendo distintas marcas de 

concordância). Diferenciando aquelas formas sancionadas socialmente como 

corretas – típicas da gramática de prestígio – das marcas típicas das demais 

variedades dialetais existentes, o professor levaria as crianças a tomarem 

consciência das diferenças lingüísticas existentes, sabendo empregar o dialeto 

prestigiado e os coloquiais, segundo as circunstâncias de uso, visando à 

competência comunicativa. 

É importante concluir afirmando que os dois modelos de Contrato Didático 
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aqui hipotetizados constituem extremos de um contínuo que, no cotidiano escolar, 

assumiriam formas "híbridas", as quais poderão ser observados quando os 

professores enfocam o ensino da CVN. 

    

OBJETIVO GERAL: 

A fim de verificar como, na prática, a escolarização deste objeto de 

conhecimento está se dando, nossa pesquisa teve por objetivo geral analisar o 

processo de ensino e de aprendizagem da concordância verbo-nominal, a partir do 

trabalho didático realizado numa rede pública de ensino, desvelando que fatores 

ajudam ou dificultam as crianças a se apropriarem das marcas de prestígio. 

Para tanto, desenvolvemos dois estudos complementares, que 

apresentaremos a seguir. Os objetivos específicos, os encaminhamentos 

metodológicos e os resultados obtidos em cada um deles serão descritos nos dois 

próximos capítulos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – ESTUDO I: Análise do Desempenho dos Alunos 
na Marcação da CVN numa Situação de 
Reescrita de História. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 – Objetivo 

Este estudo teve por objetivo retratar o desempenho dos alunos na 

marcação de CVN numa situação de reescrita de história, observando-se o 

emprego adequado, ou não, pelos alunos, das marcas típicas da gramática de 

prestígio. 

 

2.2 – Metodologia 

Para tanto, utilizamos uma metodologia ao mesmo tempo qualitativa e 

quantitativa. Observamos não apenas a quantidade dos "erros"9 na notação das 

marcas de CVN típicas da gramática de prestígio como também os tipos de 

incidências dos mesmos. Salientamos que nossa análise não tinha o objetivo de 

fazer generalizações, visto ser a nossa pesquisa um estudo de casos, "um 

recorte" da realidade que estávamos investigando. 

 

2.2.1 – Sujeitos 

Participaram, como sujeitos, 46 crianças que no primeiro semestre de 

2001 estavam cursando, respectivamente, a 3ª série (28 alunos) e a 4ª série (18 

alunos). Nossos sujeitos eram alunos e alunas de duas escolas da rede púbica 

de ensino de Recife. A idade média dos alunos da 3ª série era 11,4, variando de 

8,8 a 14,5 e  a dos alunos de 4ª série era de 11,6, variando  de 8,8  a 14,8.     

                                                 
9 Apesar das observações de Perini (1997) apresentadas no capítulo anterior, usaremos a 
denominação "erros" para nos referirmos às formas de notação da CVN que não se conformem à 
norma de prestígio. 



 70

 

                                                

Ressaltamos que as duas séries aqui estudadas, uma 3ª série e uma 4ª 

série da rede pública de ensino municipal de Recife foram, previamente, 

delimitadas a partir de um estudo de Morais (Cf. MORAIS, no prelo), em que foi 

detectada uma prioridade destinada ao ensino da CVN nas práticas pedagógicas 

daquelas professoras, dentre os objetivos de ensino de língua materna por elas 

enunciados.  

 

2.2.2 – Procedimentos 

Para observar variações na marcação escrita da CVN em relação à norma 

de prestígio, analisamos narrativas – assim como o fizemos no nosso projeto 

piloto10. 

O corpus pesquisado constituiu-se do reconto escrito da história de "João 

e Maria", pelos alunos, a partir da compreensão que eles desenvolveram sobre 

aquela história durante um horário reservado ao ensino de Língua Portuguesa. 

Para tanto, de início, a professora era encarregada de realizar para o grupo 

classe uma leitura prévia da história de João e Maria (ver anexo I), levantando-

se, posteriormente, algumas perguntas (contidas num roteiro já formulado por 

nós), que buscavam facilitar, para os alunos, a reconstituição da seqüência do 

enredo (ver anexo II). 

Após essa leitura e o debate com o grupo-classe, a professora pedia aos 

alunos que reescrevessem o texto de João e Maria da forma mais próxima 

possível da seqüência dos fatos da história lida, solicitando a cada criança que 

recontasse com suas próprias palavras e escrevesse "bonito", isto é, de forma 

"correta". Como incentivo, a professora pedia às crianças que reescrevessem a 

 
10 Os dados do projeto-piloto foram publicados em: "Conhecimentos Infantis sobre a 
Concordância Verbo-Nominal: Análise de Produções Escritas" trabalho em co-autoria com o 
Professor Artur Gomes de Morais, apresentado no 13º COLE, realizado em Campinas, São 
Paulo, em  julho de 2001. 
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história para ser lida por alguém que não a conhecesse (a história de João e 

Maria) e que gostaria de saber do que se tratava. 

Percebemos que, em ambas as turmas, a reação à leitura da história de 

"João e Maria" foi boa, a ponto de terem existido determinados momentos em 

que as crianças se antecipavam à leitura da história pela professora, dizendo 

qual seria a próxima ação dos personagens envolvidos no enredo, na opinião 

delas. Provavelmente esta situação originou-se por terem as duas professoras 

se utilizado de onomatopéias, ao longo da leitura desta narrativa, e dado um 

maior espaço de participação às crianças, conferindo um caráter mais dinâmico 

à situação de leitura literária em foco. Igualmente verificamos a participação da 

maioria dos alunos, em ambas as séries pesquisadas, no momento posterior em 

que a professora desenvolveu o "debate" sobre a história lida por ela. Malgrado 

estes aspectos, observamos que, no momento da composição das produções 

textuais, os alunos da 3ª série sentiram maior dificuldade na realização das 

mesmas, já que, conforme a afirmação da professora desta série, existiam 

alunos que “ainda não estavam alfabetizados”. De fato, naquela turma os alunos 

levaram um bom tempo na elaboração do próprio texto. Vimos, também, que, 

freqüentemente, alguns alunos iam à banca da mestra, solicitar esclarecimentos 

sobre a grafia de determinadas palavras. O anexo III traz um exemplo da 

reescrita feita por um aluno dessa série. Além disso, confirmamos que alguns 

textos produzidos pelos alunos desta turma não apresentavam, ainda, uma 

escrita alfabética convencional, razão pela qual foram excluídos de nosso 

corpus. 

Já em se tratando da 4ª série, verificamos, em contraposição, que os 

alunos demonstraram um maior desenvolvimento nos seus textos, realizando 

prazerosamente a atividade de reescrita, sem maiores dificuldades, (o anexo IV 

traz um exemplo de reescrita feita por um aluno de 4ª série). Vale salientar que 



 72

 

nas duas séries pesquisadas existia um número relativamente considerável de 

alunos repetentes.  

Os textos originais foram analisados quantitativa e qualitativamente, 

observando-se a marcação de CVN, dando-se especial atenção às situações em 

que não era obedecida a norma de prestígio. As evidências obtidas foram 

comparadas com dados de pesquisas prévias, a fim de identificar peculiaridades 

no desempenho infantil, bem como pontos de convergência com os resultados 

obtidos em estudos já realizados com adultos. 

2.3 – Alguns Resultados 

2.3.1 – Análises Quantitativas 

Diferentemente da metodologia usada por Morais & Oliveira (2001), em 

que as crianças, em suas narrativas, se utilizaram da 1ª pessoa – contando uma 

experiência concreta ou imaginada de visita a um circo, o que favoreceu, 

provavelmente, o pouco uso  de  sintagmas cujos  elementos  precisassem  ser 

pluralizados –, no presente estudo as crianças recontaram a história de João e 

Maria utilizando-se, basicamente, dos verbos flexionados da 3ª pessoa do plural 

e do singular. Em decorrência, foi observado um maior número de sintagmas – 

cujos elementos foram pluralizados – do que na tarefa aplicada no estudo prévio 

mencionado (MORAIS & OLIVEIRA, ibid). Isto porque teriam que, quase a todo o 

momento, se referirem aos fatos ocorridos com os dois personagens principais 

da história, João e Maria, necessitando, para  tanto, flexionar  os  elementos  dos  

sintagmas usados em suas narrativas. 

Assim, como pudemos constatar na análise dos dados de Morais & 

Oliveira (2001), identificamos, dentre outras evidências, uma grande 

heterogeneidade no rendimento dos alunos por nós investigados, no que se 

refere à notação das marcas de CVN, típicas da gramática de prestígio. Se 
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alguns aprendizes apresentavam uma maior incidência de erros, constituindo-se 

nos "casos críticos" no que diz respeito à notação destas mesmas marcas, das 

46 crianças analisadas, 10 não apresentaram qualquer problema na marcação 

de CVN. Entre as outras 36 crianças, o total de erros variou de 2 a 20 casos (de 

emprego indevido da CVN por texto; estes textos tiveram um total de palavras 

variando entre  39 e 488 palavras). 

Ao analisar os textos produzidos pelos alunos, os erros de CVN 

encontrados foram classificados em cinco categorias: 

• Erros de marcação de gênero (EG): quando a criança usava a flexão de 

gênero inadequada.  

     Ex: um casa cobeto de chocolate. 

• Erros de marcação indevida de elemento verbal no singular (EVS): 

quando a criança deixava de flexionar o verbo, colocando-o no singular. 

      Ex: A velha falou entre minhas crianças. 

• Erros de marcação indevida de elemento verbal no plural (EVP): 

quando a criança flexionava o verbo, colocando-o inadequadamente no 

plural.  

      Ex: Ele era alemão e tião dois filhos. 

• Erros de marcação indevida de elemento nominal no singular (ENS): 

quando a criança deixava de flexionar o elemento nominal, colocando-o no 

singular.  

Ex: eles foram feliz para Sempre. 

• Erros de marcação indevida de elemento nominal no plural (ENP): 

quando a criança flexionava o elemento nominal, colocando-o 

inadequadamente no plural. 

    Ex: eles viram um casos Toda doce . 
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A tabela abaixo apresenta as médias de erros e de totais de palavras 

observadas nos textos dos alunos da 3ª e da 4ª séries estudadas. 

TABELA 1 
Médias de erros apresentadas pelos alunos na marcação  

da CVN e sua relação com o total de palavras notadas 
MÉDIAS 

TIPOS DE 
ERRO 

EG EVS EVP ENS ENP ER. PAL ER/PAL

3ª    
SÉRIE 

1,68 1,79 0,29 4,11 0,18 6,96 197,1 0,06 

4ª    
SÉRIE 

1,33 0,5 0,06 1,56 0 2,17 279,5 0,01 

EG= Erros de marcação indevida de gênero 

EVS= Erros de marcação indevida de elemento verbal no singular 

EVP= Erros de marcação indevida de elemento verbal no plural 

ENS= Erros de marcação indevida de elemento nominal no singular 

ENP= Erros de marcação indevida de elemento nominal no plural 

ER= Total de erros 

PAL= Total de palavras 

ER/PAL= Total de erros sobre o total de palavras 

    

Percebemos que na 3ª série as crianças escreveram, em média, 197,1 

palavras e erraram, em média, 6,96 delas. A extensão dos textos variou de 20 a 

561 palavras e os totais de erros de CVN variaram de 0 a 20. Na 4ª série, as 

crianças escreveram, em média, 279,50 palavras, errando, em média, 2,17 no 

que se refere às marcas de CVN típicas da gramática de prestígio. O mínimo de 

erros foi zero e o máximo de 8 palavras. A extensão dos textos variou de 73 a 

488 palavras na 4ª série. 

 Todas as provas estatísticas foram feitas, também, tomando, como 

medidas, valores relativos, calculados com base nas proporções entre o tipo de 

erro e o total de palavras escritas pelo sujeito. Como não houve diferenças entre 

os resultados estatísticos obtidos com estas novas medidas e os obtidos com 
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escores brutos, apresentados sumariamente na tabela 1, só relataremos aqui as 

análises feitas com este último tipo de medidas. 

Considerando o tamanho dos grupos de sujeitos e a heterogeneidade de 

desempenho deles, optamos por utilizar, quando da realização das provas 

estatísticas, a Análise de variância de Kruskal-Wallis. 

As crianças de 4ª série produziram textos com um total médio de palavras 

significativamente superior ao observado entre os alunos de 3ª série (x2 = 406; 

p<0,05). Constatou-se, também, que os alunos da 4ª série cometeram 

significativamente menos erros de CVN que seus colegas de 3ª série (x2 = 13,68; 

p<0,001). 

No que se refere à média entre o total de erros e o total de palavras 

escritas, obtivemos uma média de 0,06 na 3ª série e 0,01 na 4ª série. Estes 

dados também sugerem que os alunos de 4ª série tiveram um desempenho 

médio melhor. Isso foi confirmado quando aplicamos a Análise de variância de 

Kruskal-Wallis: os alunos de 4ª série tiveram um desempenho significativamente 

superior aos de 3ª série (x2 = 21, 50; p=0,001). 

         Em relação a cada tipo de erro, identificamos que, em ambas as 

séries, a média de erros de concordância de gênero foi pequena (na 3ª série foi 

de 1,68 e na 4ª série, 1,33). Na 3ª série, a média de erros EG variou de um 

mínimo de 0 a um máximo de 9, ao passo que na 4ª série esta média de erros 

variou de 0 a um máximo de 8. Não foi significativa a diferença encontrada ao 

contrastarmos os resultados dos alunos das duas séries (X2 = 1,15; p=0,28). 

Quanto aos erros por marcação indevida de elemento verbal no singular 

(EVS), a média de erros na 3ª série foi de 1,79,  variando de um máximo de 8 a 

um mínimo correspondente a zero; na 4ª série a média de erros de EVS foi de 

0,50 e variou de um mínimo de 0 a um máximo correspondente a 3,0. A 

diferença entre as duas turmas foi significativa (x2  = 0 6,38; p< 0,02). 
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No que diz respeito aos erros por marcação indevida de elemento verbal 

no plural (EVP), na 3ª série a média de erros foi de 0,29, variando de um máximo 

de 5,00 a um mínimo de zero, enquanto que na 4ª série a média de erros foi de 

0,06, variando de um mínimo de zero a um máximo de 1,0. A diferença entre os 

dois grupos não foi significativa (x2 = 0,42; p = 0,52). 

Já em relação aos erros de marcação indevida de elemento nominal no 

singular (ENS), a média de erros na 3ª série foi de 4,11, variando de um máximo 

de 12 a um mínimo de zero, enquanto que na 4ª série a média de erros  foi de 

1,56, variando de um máximo de 5,0 a um mínimo de zero. Constatamos que, 

neste caso, a diferença entre os grupos foi significativa (x2 = 9,32; p<0,0003); 

novamente os sujeitos com mais escolaridade (4ª série) apresentaram um 

melhor rendimento. 

Foi nítida, ainda, a baixa freqüência de erros em ENP (marcação indevida 

de elemento nominal no plural) das crianças, tanto da 4ª como da 3ª série, 

conforme atesta a tabela 1, anteriormente apresentada. Enquanto as crianças da 

3ª série erraram, em média, 0,18, variando de um máximo de  2,0 a um mínimo 

de zero, as crianças da 4ª série não apresentaram qualquer erro quanto à 

notação das marcas de concordância envolvendo inadequadamente elementos 

nominais no plural. A prova estatística realizada confirmou ser não-significativa a 

diferença entre as duas turmas quanto à ocorrência de erros de ENP (x2 = 2,75; 

p = 0,098).  

Resumindo, essas análises quantitativas revelaram que: 

a) Em termos genéricos, as crianças da 4ª série, quando comparadas 

com os seus pares da 3ª série, apresentaram uma média menor de erros. 

Presumimos que o fator tempo de escolaridade possa ter contribuído para o 

melhor desempenho geral daquela série quanto ao emprego das marcas de 
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CVN típicas da gramática de prestígio; em que pese as crianças da 4ª série 

terem se "arriscado" mais, ao escreverem textos com uma maior extensão.  

b) Em ambas as séries foi constatada uma incidência baixa de erros 

de concordância de gênero em relação ao total de erros de CVN 

apresentados; 

c) Os erros por marcação inadequada do elemento verbal no singular 

foram mais freqüentes na 3ª série do que na 4ª série, numa proporção média 

aproximada de 3 : 1; 

d) Os casos de marcação indevida do elemento nominal no singular 

foram também mais significativos na 3ª série do que na 4ª série; 

e) Os casos de marcação indevida do elemento verbal no plural foram 

pouco freqüentes em ambas as séries e elas não se diferenciaram entre si; 

f) Os erros de marcação do elemento nominal no singular foram os 

mais acentuados em ambas as séries pesquisadas, principalmente na 3ª 

série, onde o desempenho geral na marcação da CVN se revelou 

significativamente inferior; 

g) Os erros de marcação indevida do elemento nominal no plural 

foram os menos freqüentes em ambas as séries, sugerindo que a ocorrência 

usual dos casos de não-adequação da CVN (quanto às marcas de prestígio) 

se dá quando a criança precisa fazer a flexão plural de número dos 

elementos dos sintagmas nominais ou verbais. 

2.3.2 – Análises Qualitativas 

Procedemos, também, a uma análise qualitativa dos erros dos aprendizes 

na marcação da CVN, a fim de buscar compreender a atuação de possíveis 

fatores lingüísticos, discutidos previamente em nosso marco teórico, sobre o 

desempenho de nossos sujeitos. Apresentaremos, a seguir, os principais 

resultados: 
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1º) Oscilação no emprego da CVN  

Em alguns textos encontramos casos reveladores da oscilação por parte 

das crianças no emprego da CVN em sintagmas idênticos, ora marcando ora 

deixando de marcar as flexões de número. Conforme interpretado em estudo 

anterior (MORAIS & OLIVEIRA, 2001), é provável que isto também se deva ao 

fato do aluno estar aprendendo a notar a CVN.  

Como exemplos, temos os seguintes casos: 

Sujeito 309:  

"Era uma vez duas crianças Chamada João e Maria. Eles tinha pai e 

mãe mas a mãe deles morrerão. Ficarão muito tristes não durou a 

tristeza deles-" ... 

Sujeito 312: 

"(...) no bosqueas criança ficou apanbado lenha"... 

" (...) eaporta sai prio é os meninos ficarão comuito medo"... 

Sujeito 313: 

" (...) vamos leva os menino para o bosque..." 

 " (...) ela era muito feia que tinha os dentes afeiados"...  

Sujeito 327: 

 "(...) a velha falou etre minhas crianças etre e eles entraram  

“(...) amanhaceu e avelha estava bastante furiosa com groserias 

acordem acordem" 

Sujeito 414: 

" (...) Era uma vez João e Maria, Perdido nas florestas..." 

" (...) Eles encontraram uma Casa, com paredes de chocolates"... 

Sujeito 401: 
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 "E a mulher resolvel abandona os menino na floresta e eles 

abandono os meninos na floresta". 

Percebe-se, desta forma, que as crianças às vezes oscilavam no emprego 

das marcas de CVN num mesmo período, ora marcando-as adequadamente, ora 

não. Isto pode ser devido ao fato de ainda estarem se apropriando de uma 

norma que é muito mais freqüente nas instâncias de uso escrito da língua (cf. 

MORAIS & OLIVEIRA, 2001). 

2º) Influência da posição de certos elementos na oração 

Também identificamos a influência de fatores ligados à posição de 

elementos na oração, a partir de diversos aspectos. Vimos, por exemplo, que a 

presença de determinantes na oração e a posição deles em relação aos núcleos 

do sintagma nominal foram responsáveis por fenômenos de variação na 

concordância de número. Como exemplos, temos os seguintes casos: 

Sujeito 321: 

"(...) não eu não não voufazer isto como meus amados filho"...         

"(...) água meus netinho água ..." 

Sujeito 322: 

"vamo morre os quatro caixões esta ponto". 

Sujeito 405: 

 "(...) Ai eles pegou frutas jóias e voltou pra casa entregou as jóias e 

frutas que tinha pego a seu pai  e viveram felizes para sempre". 

Sujeito 307: 

 "(...) Ela arrumor um Cuarto cem janela com duas caminha..." 

Sujeito 405: 

 "(...) E se a gente deixar os meninos lá, as pessoas caridosas vão 

pega-lo". 
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Assim como nos estudos com adultos, realizados por Scherre (1994), 

percebemos, que as crianças estão mais propensas a colocarem as formas mais 

pluralizadas no sintagma nominal do português do Brasil a partir de todos os 

elementos determinantes à esquerda do núcleo dos sintagmas nominais do que 

a partir dos elementos à direita do núcleo destes sintagmas. Também em 

conformidade com as evidências de Carone (1997), verificamos, mais uma vez, 

que a marca de oralidade dos textos infantis é mais freqüente quando se opõem 

a 3ª pessoa do singular com a 3ª pessoa do plural (sujeito plural X verbo 

singular). 

3º) Influência do dialeto oral através de erros ortográficos 

Outra evidência foi a influência do dialeto oral através de erros 

ortográficos que apareciam quando os alunos marcavam a flexão verbal. Exs: 

Sujeito 302: 

 "Era uma vês aprimeiraves Homenino e amenina eles ficaroperdido 

foropercura a acasa deles nãoajaro percuraro mas não azaro". 

"(...) a bruza mandaro eles itra eles i traro"... 

Sujeito 305: 

 "(...) depois de muito tempo bruxa mandaru ela prepara..." 

Sujeito 304: 

"então o pai deles conseguiro arumar outra mulher"... 

Sujeito 318: 

"(...) eles foro Praucora u caminho da floresta e eles Acharo uma 

casa toda cheinha de chocolate..." 

Sujeito 323: 

 "Eles acharo uma casa corbrete de doce"... 
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Todos estes casos evidenciam uma transcrição da forma como as 

crianças pronunciavam flexões de 3ª pessoa do plural, sobretudo no passado. É 

claro que outros problemas de marcação da CVN (por exemplo: omissão de 

plural de núcleos de sintagma nominal, como em "os menino") também poderiam 

corresponder a uma transcrição de formas de falar, adotadas pelos sujeitos. Os 

exemplos agora tratados dizem respeito, obviamente, não a uma ausência de 

flexão verbal (tanto que não foram computados como erros nas análises 

quantitativas), mas a um modo peculiar de notá-las, revelador da influência de 

dialetos populares. 

4º) Influência de certos quantificadores na marcação de número 

Constatamos, também, a provável influência de certos quantificadores  na 

não-marcação de CVN. Palavras, como, "muito", "tudo" e "outros", pareciam 

interferir na marcação de número, criando, em alguns casos, até surpreendentes 

variações na marcação de gênero. Eis alguns exemplos: 

Sujeito 317: 

"(...) Eles comessaaro acarre é deu um Abraço é o pai de Eles tava 

muito Triste é muita mago". 

Sujeito 406: 

"(...) entrem meus netinhos aqui tem muitas coisa boas pra você". 

Sujeito 409: 

 "(...) eles pegaram muito jóia comida" ... 

6º) Não adequação da marcação de gênero 

No que se refere à marcação de gênero, contrariando o que foi detectado 

por Morais & Oliveira (2001), percebemos que as crianças (tanto as de 3ª série 

quanto aquelas de 4ª série) na maioria dos textos, nem sempre realizaram 

adequadamente a concordância de gênero. Acreditamos que o fato de as 
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crianças de nosso estudo terem empregado mais sintagmas contendo a 3ª 

pessoa do singular e do plural, tentando recontar a história de João e Maria da 

maneira mais fiel possível, pode ter proporcionado, de certa, uma maior 

incidência destes casos. Por outro lado, é de se estranhar a não-utilização da 

concordância de gênero, por algumas crianças, em aspectos aparentemente 

bastante elementares, como na utilização de certos elementos nominais (artigos, 

numerais, etc) que acompanhavam o sujeito da oração (núcleo do sintagma 

nominal), talvez menos difíceis do que o uso dos complementos do núcleo do 

sintagma verbal . Como exemplos, temos os seguintes casos: 

Sujeito 303: 

 "E os meninas acharam um tisouro que era da bruxa"... 

Sujeito304: 

 "(...) Virão um casa toda chocolatada de bonbons..." 

Sujeito 305: 

 "(...) comero umas frutos que estava naquela árvore..." 

Sujeito 310: 

"A quarto era Seinna janela..." 

Sujeito 322: 

 "(...) a madrasta falou par o pais dos crianças"... 

Sujeito 326: 

"(...) A pai dos meninos cazou com outra mulher..." 

Sujeito 409: 

 "(...) ela pega buto ele denro de um jaula..." 
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Um sujeito de 3ª série, com muitos problemas ortográficos, também, 

apresentou diversos erros do tipo agora analisado. Eis alguns exemplos do que 

apareceu em sua produção: 

Sujeito 311: 

 "Elra uma vês duas cinaço com si pedeu nafrareto e ficarão cou 

mita fami mais não dejistirão logu asegi virão um casa cobeto di 

socolate"... 

"A pato da casa siabiu..." 

Nos perguntamos se o fato de os alunos estarem demonstrando seus 

conhecimentos de emprego da CVN na modalidade escrita (e não oral) poderia 

ter provocado uma maior ocorrência dessas inadequações na marcação de 

gênero.  

2.3.3 – Síntese dos Resultados da Análise Qualitativa 

A princípio, as nossas evidências ratificaram estudos realizados com 

sujeitos adultos (SCHERRE, 1994). As dificuldades das crianças em grafarem as 

marcas de CVN, típicas da gramática de prestígio, parecem sofrer a influência  

de diversos fatores, como a presença de determinantes na oração e a posição 

que estes ocupam em relação ao núcleo do sintagma nominal (sendo mais 

freqüente a pluralização de elementos em posição anterior, no sintagma 

nominal). Ainda observamos que, além destes aspectos mencionados, 

determinadas crianças apresentaram uma grande oscilação em suas produções, 

no sentido de não marcarem regularmente a CVN sobre sintagmas idênticos. 

Constatamos, também, a influência do dialeto das crianças na escrita, como na 

notação "ficaro", a influência dos quantificadores na marcação de número e 

casos de notação errônea de gênero, que parecem não ocorrer na expressão 

oral dos alunos.  
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2.4 – Síntese dos Resultados do Estudo I 

De forma genérica, pudemos constatar neste nosso primeiro estudo que, 

em termos quantitativos e qualitativos, as crianças de 4ª série foram as que 

apresentaram um melhor desempenho quando comparadas às crianças de 3ª 

série. Isto nos leva a afirmar que o fator escolaridade provavelmente contribuiu 

para que os alunos apresentassem um desempenho crescente na notação das 

marcas de CVN, típicas da gramática de prestígio, como é possível verificar, 

também, na própria extensão desenvolvida dos seus textos. 

Ainda em termos genéricos, no que se refere aos erros de CVN, ambas as 

séries demonstraram menor incidência quanto à concordância nominal de 

gênero e maior incidência quanto aos erros de marcação indevida do elemento 

nominal e verbal no singular. Nossos dados confirmam, também, o estudo de 

Carone (1997) em que a posição mais freqüente de dificuldade de marcação da 

concordância de número se situava na posição sujeito plural e verbo no singular. 

A nível qualitativo, nosso estudo também confirmou uma série de 

evidências já identificadas com o tratamento com adultos (SCHERRE, 1994), 

como, a verificação de certas homogeneidades na grafia das marcas de CVN, 

advindas, por exemplo, da existência de certos elementos no sintagma nominal e 

da posição deles neste.  

Em alguns casos de produções textuais infantis, identificamos, por outro 

lado, situações em que o sujeito apresentava oscilações no emprego das marcas 

redundantes do plural, ora utilizando-as, ora não, o que, sem dúvida, nos 

demonstrou que a criança procurava elaborar suas próprias hipóteses em 

relação ao conhecimento em foco. 

De forma sintética, as análises quantitativa e qualitativa confirmaram a 

necessidade de, o quanto antes, pensarmos em modificar a concepção restrita 

de ensino de língua portuguesa (do ensino de gramática normativa para o ensino 
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da norma real), respaldando-nos nas concepções de competência comunicativa 

e na pedagogia do bidialetalismo transformador, já aludidas.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – ESTUDO II: Concepções e práticas 
das professoras pesquisadas 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Objetivo 

Este estudo teve por objetivo analisar as concepções e práticas de 

professoras em relação ao ensino e à aprendizagem da concordância verbo-

nominal, a fim de explicitar os papéis e tarefas que os docentes e os alunos 

assumem nas situações didáticas voltadas à aprendizagem deste saber. 

 

3.2 – Metodologia 

Para tanto, nos utilizamos de estudos de caso, tendo como metodologia a 

análise qualitativa de conteúdo, em que observamos a prática de ensino da 

língua portuguesa, especialmente no eixo AL e, sobretudo, quanto à 

concordância verbo-nominal, verificando como se dava a transposição didática 

deste saber  (prescrito nos textos do saber) para o saber efetivamente ensinado 

(in loco), assim como os papéis que os professores e os alunos assumiam em 

relação ao saber mantido: se ocorreu a explicitação ou não de regras; a reflexão 

sobre as variedades dialetais; qual o tratamento dado ao “erro” (se punitivo, ou 

não).  

3.2.1 – Sujeitos 

Tivemos como sujeitos desta análise duas professoras, uma de 3ª série e 

uma de 4ª série, de uma escola da rede pública municipal de Recife, as quais 

não foram selecionadas aleatoriamente. Ambas haviam participado de uma 

pesquisa de Morais (no prelo), anteriormente mencionada. Como já foi dito, elas 

eram mestras dos alunos investigados no estudo I. 
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A professora da 3ª série, J, tinha 31 anos, era casada, formada em 

Licenciatura em Letras, pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1995. 

Possuía experiência no ensino de Língua Portuguesa, há 10 anos, trabalhando 

nas redes municipal de Recife e estadual de Pernambuco, e, igualmente,  em 

outra escola pública, como professora polivalente. Afirmava que, terminada a 

graduação, não fez nenhuma pós-graduação latu sensu ou stricto sensu, 

entretanto, realizou capacitação e cursos de atualização, oferecidos tanto pela 

rede estadual quanto pela municipal. Uma das últimas capacitações de que tinha 

participado teria sido na área de Lingüística, sobre “a coesão e a coerência”, 

embora não tenha se lembrado do ano e do nome da instituição promotora. 

A professora da 4ª série, M, por sua vez, também era casada, tinha 42 

anos, tendo se formado em Pedagogia pela Universidade Católica de 

Pernambuco (UNICAP), em 1989. Detinha uma experiência docente de 22 anos 

na rede particular de ensino e de 10 anos na rede pública municipal. Como 

regente polivalente, lecionava Língua Portuguesa nas séries iniciais, assim como 

a professora de 3ª série. A professora M também não tinha realizado, após o 

término da graduação, qualquer curso de pós-graduação latu senso ou stricto 

senso, apenas participando de capacitações promovidas pela rede pública 

municipal de ensino e cursos extras, como um sobre “Literatura Infantil”, 

realizado mais recentemente, em uma universidade. 

 

3.2.2 – Procedimentos 

Neste segundo estudo, empregamos duas estratégias básicas 

(entrevista e observação etnográfica), a fim de mapear as concepções e práticas 

de ensino das mestras que acompanhamos. 

Na entrevista com as professoras indagamos sobre as diretrizes da escola 

e da professora para o ensino de AL com questões como: se os professores 
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desenvolviam situações didáticas quanto a este tópico e quanto à concordância 

verbo-nominal; se desenvolviam um  trabalho sistemático de análise lingüística;  

quais os conteúdos que eram priorizados como objeto de estudo com os alunos;    

como compreendiam a relação entre os atividades de AL e as práticas de leitura  

e produção de textos. Obtivemos, também, informações sobre outras questões: 

que critérios eram levados em conta para selecionar os livros didáticos? Que 

conteúdos gramaticais eram neles escolhidos e como eram ensinados? Que   

tipo de concepção de língua, de gramática, de variedade dialetal, de "erros        

de português", etc. defendiam as professoras e se o livro didático usado se  

inseria  na  mesma perspectiva (ver anexo I). 

Observamos, durante uma unidade do ano letivo, oito aulas de cada 

professora. Através do registro em nosso diário de campo, transcrevíamos, 

integralmente, as interações verificadas na sala de aula. Nossa intenção, 

repetimos, era verificar como se dava a transposição didática  do  saber prescrito 

nos textos do saber para o saber efetivamente ensinado, assim como identificar 

os papéis assumidos pela professora e pelos alunos em relação ao saber tratado 

(CVN), à enunciação, ou não, de regras, à reflexão sobre as variedades  

dialetais, ao tratamento punitivo, ou não dado ao “erro”, bem como à  existência 

de explicitação das "regras" de CVN pela professora e/ou pelos  alunos  durante 

as atividades. 
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3.3 – Análise dos Resultados 

Adotamos a Análise de Conteúdo11 por se constituir numa técnica de 

tratamento de informação ideal para a análise dos dados essencialmente 

qualitativos, embora não exclua a análise de dados quantitativos (BARDIN, 1977). 

3.3.1 – Professora da 3ª série (J) 

Durante a entrevista, J, a professora da 3ª série, se referiu aos objetivos 

de Língua Portuguesa com os seus alunos durante o ano de 2001, mencionando 

ser essencial desenvolver "pessoas capazes de se expressar", de "ler 

criticamente" e de "produzir textos, transformando o mundo" em que estão 

inseridos12: 

“(...) o meu objetivo fundamentalmente é fazer com que eles se 

aprimorem e desenvolvam a capacidade de se expressar, de produzir 

textos, né? De relacionar bem com os outros e além de ter a leitura 

com compreensão (...)”. 

(...) 

 
11 A Análise de Conteúdo se constitui numa técnica usada para descrever e interpretar o 
conteúdo de uma gama de documentos e textos, conduzindo a descrições qualitativas e 
quantitativas, reinterpretando as mensagens e atingindo uma compreensão de seus significados 
num nível que vai além da leitura comum (VALA, PINTO & SILVA, 1986).  Possui, pois, como 
matéria prima a ser trabalhada, todo o universo material oriundo de comunicação verbal ou não 
verbal, como: cartas, cartazes, jornais, entrevistas, documentos oficiais, filmes, relatos 
autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, diários pessoais, fotografias, vídeos e outros, 
necessitando-se que o pesquisador processe os dados, advindos em estado bruto destas 
diversificadas fontes para, desta maneira, aspirar ao trabalho de compreensão, interpretação e 
inferência que caracterizam a Análise de Conteúdo (VALA , ibid). 
         Conforme Moraes (1999), a Análise de Conteúdo é uma interpretação pessoal por parte do 
pesquisador com relação à percepção que este tem dos dados, realizando uma leitura 
interpretativa dos mesmos. Além destes aspectos, na Análise de Conteúdo visualiza-se o 
contexto em que a comunicação se verifica uma vez que a questão dos múltiplos significados de 
uma mensagem e das inúmeras possibilidades de análise está intimamente articuladas com o 
contexto em que foram produzidas. Por conseguinte, a leitura proporcionada pela Análise de 
Conteúdo jamais será neutra, devendo explicitar o contexto no qual se analisam os dados, 
respaldando-se na clareza dos objetivos formulados, os quais ajudam, por sua vez, na 
delimitação dos dados efetivamente significativos para determinada pesquisa. 
12 A 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 com fonte normal, mas também sempre com alíneas à esquerda. 
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“Eu, inclusive, espero assim, que eles se sintam como pessoas que 

são capazes de transformar o mundo em que eles vivem, apenas, e 

depois, que fazem copiadores (...) eu gostaria assim, capazes de 

expor suas idéias, suas opiniões, que fossem capazes de ser um leitor 

arquivo (sic), aquele leitor que lê e vê além do tempo”. 

Quando indagada quais eram os objetivos para o ensino de Análise 

Lingüística, a professora da 3ª série disse que o seu ensino estava baseado 

numa proposta sócio-construtivista, levando o aluno a refletir, a questionar; em 

suma, reafirmou instigar o aluno a desenvolver o seu senso crítico, embora, ao 

longo da entrevista, tivesse deixado claro que, em alguns momentos, utilizava-se 

de uma perspectiva “mais tradicional”, dependendo do perfil do alunado, pois, 

segundo J:  

“Eu sou adepta assim, da teoria sócio-construtivista. Não quer dizer 

que todo o meu trabalho é embasado em cima dela, entendeu? Eu 

acho que todas as outras, lógico, por um período, pode dar certo, 

entendeu? (...) Tem turma assim, que tem um nível e um ritmo que dá 

pra gente fazer um trabalho sócio-construtivista, mas, têm outras que 

não. Então, nós temos que adequar a nossa turma (...), tentando 

adequar o nível da turma à necessidade dos alunos”. 

(...) 

“(...) É através da análise lingüística que o aluno vai desenvolver 

mesmo... sua capacidade de produzir texto; de... de se expressar 

oralmente, etc... É importantíssimo; fundamental”.  

Ressaltou, ademais, que seu trabalho pedagógico não estava baseado 

apenas no ensino da gramática normativa e que não era sua preocupação  

trabalhar, no cotidiano de sala de aula, com “um único tipo de gramática”: 

“(...) Como eu disse, tenho duas... Eu tenho gramáticas também 
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tradicionais, como Cegalla e Pascoal, e tenho, assim, é... Gramáticas 

bem atuais, que não me lembro bem mais o nome do autor (...) Mas, 

são assim duas gramáticas, assim, bem diferentes, entendeu? Porque 

uma gramática é baseada em cima de textos e a outra, na gramática 

pura, entendeu? Mas eu consulto as duas”. 

Além disto, dizia integrar no seu trabalho pedagógico diversos materiais 

textuais, como jornais, revistas, cartas e bilhetes, para que o aluno percebesse a 

dimensão da funcionalidade da língua, defendida por ela. Em suma, a partir das 

entrevistas a professora J defendeu uma proposta de gramática "sócio-

construtivista", “contextualizada” e articulada com o manuseio de outros 

materiais didáticos pois, segundo ela, seria a melhor maneira de atingir os seus 

propósitos educacionais, mediante a indissociabilidade didática entre  gramática, 

produção de texto e leitura: 

“ Com certeza, para que o aluno perceba a funcionalidade da língua, a 

gramática, a produção de texto e a leitura é um conjunto, entendeu? 

Acho que só vai dar certo quando perceber isto, que a gramática não 

é nada... solta para trabalhar...” 

Podemos perceber, igualmente, a preocupação desta professora, tanto 

nas observações quanto nas entrevistas, para que os alunos lessem mais. Via 

nisto  um subsídio para que melhorassem a leitura e a escrita. Assim, procurava 

conversar com os pais das crianças, chamando-os à escola, a fim de que 

incentivassem os seus filhos no que diz respeito ao desenvolvimento do hábito 

da leitura  e na realização das atividades: 

(...) 

“Eu não trabalho baseado na gramática em si, mas, sim, de como o 

aluno deve se expressar no seu dia-a-dia (...) Por exemplo, eu 

trabalho muito com textos de jornais, textos de revistas, com cartas, 
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com bilhetes que têm a ver com a realidade do aluno. Aí, ele vai  

pensar na linguagem utilizada nestes textos, que eu citei... 

Percebendo a  funcionalidade da língua. E, assim, ele desenvolve 

melhor a linguagem e vê que, ao invés de trabalhar, por exemplo, 

conceitos, regras. Eu acho que isso não passa pela cabeça do aluno; 

não aprende, aí, nem falar, nem a escrever, nem a produzir textos, 

nem a compreender o mundo que está em volta dele”. 

(...) 

“Bem, existe a gramática normativa e, hoje em dia, está sendo 

utilizada de outra forma, né? A gramática que está sendo utilizada 

agora é baseado (sic) num… sócio-construtivismo, em que a gente 

desenvolve nele a capacidade de criticar, de questionar, o senso 

crítico e faz com que o aluno... É ele mesmo; vai se levantar 

organizando o seu saber; professora não é mais aquele... É um 

orientador" (sic). (grifos nossos) 

(...) 

“É... exatamente a função da escola não é passar para o aluno a 

gramática tradicional, não. É tornar o aluno produtor, entendeu? Ele 

tem que produzir, ele tem que se expressar, mas, não precisa ser 

através da gramática normativa.(...) O material que a prefeitura nos 

fornece, em capacitação, eles deixam  isto bem claro”.  

Como pudemos verificar, a professora J pareceu revelar um 

conhecimento, ainda que superficial, das prováveis críticas atuais quanto ao 

ensino de língua portuguesa, centralizado apenas na gramática normativa 

tradicional, revelando a importância, no uso da língua, da consideração dos 

diversos modos de falar e de escrever, indicando, ser este, inclusive, o tipo de 

orientação dado às professoras de língua portuguesa durante as capacitações 
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da rede municipal onde atuavam. 

Como uma decorrência, nos depoimentos de J, pudemos ainda verificar a 

sua defesa de que, para um aluno produzir textos, é preciso ter outros 

conhecimentos lingüísticos que estejam muito além da mera capacidade 

classificatória (saber o que é um substantivo, um adjetivo ou um pronome), 

declarando, pois, que o ensino puramente baseado na gramática normativa 

tradicional não é suficiente para que os aprendizes tenham um bom manejo da 

língua materna, tanto em nível oral quanto escrito, devendo estar atrelado, 

enfatizou, à leitura e à produção textuais. 

Declarou, ainda, não cobrar do aluno a memorização das nomenclaturas  

gramaticais, enfatizando não ser este aspecto importante para que um aluno saiba 

falar, escrever, produzir textos e compreender o mundo em que está inserido. De 

fato, não conseguimos detectar em nossas observações de suas aulas a sua 

cobrança no sentido de que os alunos decorassem termos gramaticais. 

Constatamos, isto sim, a sua insistência para que eles lessem textos (tanto do livro 

didático quanto de outras fontes), como uma forma de auxiliá-la e, também, de 

ajudar os alunos a compreenderem os exercícios realizados. Para, isso, reservava 

alguns momentos, em suas aulas de Língua Portuguesa, para a leitura de contos e 

estórias (feitas por ela mesma) e para o reconto e reescrita deles pelos alunos. Em 

sua entrevista explicou: 

 “(...) por exemplo, é... ainda vejo assim, professores que trabalham, por 

exemplo, conceitos de substantivo, conceitos de adjetivos. Você, por 

exemplo, pode trabalhar sem nem o aluno perceber o que é um adjetivo, 

e ver a relação do adjetivo com o substantivo sem ter propriamente o 

que é um substantivo (...)  O aluno se descrevia, o outro descrevia o 

colega, descrevia uma paisagem, um animal. Partia do que é uma 

descrição, quando ele aprendia a fazer uma descrição. Eu introduzo o 
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adjetivo, entendeu? Relaciono adjetivo com os substantivos, aí ele 

percebe, né? Eu posso anteriormente falar nome, adjetivo, mas eles já 

compreendeu (sic) a função entendeu?  E eles já sabe (sic) utilizar no 

texto. Ele já sabe utilizar na sua fala; eu acho que isso é importante. O 

aluno… Por exemplo: o professor pode passar exercício de separação 

de sílabas com palavras soltas. Se quando eles produzem um texto, eles 

separa (sic) uma palavra, quando não deu uma palavra toda no caderno 

dele, ele separa completamente errada, entendeu?(...) Ele vai... Ele vai 

conseguir separar no seu texto, separar uma palavra que ele vai ler. Aí, 

ele vai ver que essa pronúncia não pode ficar daquele jeito. Mas, um 

monte de exercício com palavras soltas, palavras que não têm sentido 

algum, não é contextualizado. Se não pode ser de texto, é um fiasco, 

então ...” 

Quando nos voltamos à análise das oito observações realizadas durante o 

final de setembro e início de outubro, nesta mesma série, percebemos que J, de 

fato, esteve sempre preocupada em desenvolver aqueles aspectos por ela 

elencados, uma vez que em todas as observações estiveram presentes a leitura 

e a produção de textos. Mesmo não tendo podido, durante a entrevista, revelar 

uma maior compreensão do que seja um ensino respaldado na Análise 

Lingüística, a professora em questão demonstrava ter uma prática pedagógica 

em que se podia detectar tanto momentos intercalados de leitura e produção 

textual quanto ênfase em aspectos gramaticais, em especial no que diz respeito 

à concordância verbo-nominal. Este conteúdo apareceu em 7 observações das 8 

realizadas. 

Apesar da professora J não ter mencionado, durante a entrevista, a sua 

preocupação com a interdisciplinariedade, percebemos que ela desenvolvia um 

ensino de língua portuguesa articulado com outras áreas do conhecimento. 
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 J se utilizava do livro didático como único guia para o desenvolvimento 

das situações didáticas. Além disso, desenvolveu em sua prática pedagógica 

atividades de reescrita de textos pelos alunos, quando se comparava a 

língua-padrão e as variedades coloquiais. Este confronto, contudo, era feito, 

muitas vezes, de maneira transmissiva e não envolvia os alunos numa efetiva 

reflexão sobre as diferenças entre dialetos e registros:  

“(...) A professora disse que o texto que as crianças produziram 

duas semanas atrás (passando um traço nas palavras escritas erradas, 

trocando letras, colocando outras), ela tinha achado um absurdo. (...) 

Disse ainda que não ia entregar o texto agora para comparar como 

eles tinham evoluído em relação ao texto do início do ano, se houve 

uma evolução da maioria. (...) Afirmou que alguns alunos tinham 

chegado com um nível muito baixo, da 2ª série, e que já tinha 

mostrado os testes de aprendizagem para a diretora e a supervisora 

para ficar acobertada nesta questão. Disse que iria chamar um maior 

número de pais para incentivar o interesse deles nos estudos 

(...)Enfatizou que, se ela pedia para que fizessem a leitura em casa, é 

porque ela sabia que era bom para eles. Pegou um dos textos e falou: 

“Teve gente que colocou ‘três pessoa’, tá certo?” Os alunos disseram 

que não. Ela perguntou: “se fosse ‘três pessoas’  estaria certo?” E os 

alunos concordaram com ela. (grifos nossos) 

(...) 

Depois a professora leu normalmente o texto (tinha escrito, 

anteriormente, um texto de um dos meninos no quadro, contendo 

“erros”). Em seguida, leu, da forma, como o menino escreveu, 

“errada”: “ele fica triste... a /mulé/ do homem” (na escrita: a mulé 
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do omen). Afirmou que, quando eles fossem escrever eles teriam que 

pensar em escrever para outro alguém. Depois que escreveram, pediu 

para que lessem o que tinham escrito para ver se precisavam fazer 

alguma modificação, porque se eles fizessem uma correção do que 

fizeram, eles iriam modificar o texto". 

A professora perguntou para os alunos o que era que faltava 

na palavra 'pessoas' e os alunos apenas repetiram a palavra: ‘pessoa'. 

Ela, então, falou, de forma enfática, que faltava o S final Questionou 

os meninos se a quantidade, o número de alunos era de três pessoas, o 

que era que eles teriam que colocar. As crianças disseram que teria 

que colocar no plural e ela salientou que o verbo, também, deveria ser 

colocado no plural, ficando, então, apareceram.  (3 ª observação). 

 
Conforme os extratos das observações acima, percebemos que J, a partir 

dos conhecimentos obtidos e orientados (como afirmou anteriormente) através 

de capacitações municipais, preocupou-se em desenvolver um ensino inovador 

de AL, atrelando-o ao desenvolvimento de produtores e leitores de textos. 

Contudo, não viabilizou um ensino dos aspectos normativos da língua que 

estivesse pautado na instigação da reflexão e do confronto de hipóteses dos 

alunos quanto aos diferentes registros orais e escritos de nossa língua e, 

principalmente, quanto ao ensino da CVN, de acordo as marcas típicas da 

gramática de prestígio. 

Por outro lado, verificamos que a prática pedagógica desta professora – 

embora revelasse a compreensão de uma perspectiva mais atual e crítica do 

ensino da língua portuguesa durante as entrevistas e, mesmo, uma aproximação 

desta perspectiva no seu que-fazer pedagógico – aproximava-se, em 

determinados momentos, do ensino da gramática normativa tradicional, 
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principalmente quando presenciamos situações ligadas ao ensino da 

concordância verbo-nominal. Ainda que utilizando alguns textos como ponto de 

partida, as atividades deste subtópico da análise lingüística versavam, sobre a 

passagem de alguns termos, em frases, do singular para o plural, além da 

solicitação da conjugação dos tempos verbais, mais induzindo os alunos a 

darem as respostas "corretas" do que incentivando um ensino da AL como 

tomada de consciência pelos alunos: 

 “(...) A professora fez uma pequena interrupção na aula para 

chamar a atenção de que a descrição da menina tinha contemplado 

todas as redundâncias do plural, como na passagem “ela tem cabelos 

curtos, olhos castanhos”, ressaltando a terminação das palavras 

pluralizadas. Um dos meninos disse que tinha observado isto, e outro 

disse que não tinha. A professora enfatizou a necessidade de os 

alunos perceberem que, se são “dois olhos”, ficaria no plural, e pediu 

para que os próximos alunos se apresentassem”. (8ª observação). 

(...) 

“(...) Em seguida, focalizou o exercício em que era solicitada 

das crianças a passagem das palavras para o plural, ao que elas 

responderam que ficaria “Os meninos maluquinhos”. J perguntou o 

que se colocava no final da palavra. As crianças responderam que se 

colocava o S (grifos  nossos). (6ª observação). 

(...) 

“(…) A professora explicou para os alunos o 3º quesito, 

perguntando como é que ficaria o verso extraído do poema, se fossem 

colocadas outras pessoas, eu, ele e eles, sugerindo que, no verso ”Os 

frutos que nós comemos com tanta satisfação”, os alunos colocassem, 
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no lugar do 'nós', outras pessoas, como' eu',' ele' e 'eles' e, é claro, 

segundo ela, que os verbos não poderiam continuar sendo o mesmo 

'comemos'. Enfatizou que nós não falávamos 'eu comemos', e pediu 

que os alunos conjugassem, para a pessoa do 'eu', a forma adequada. 

Perguntou a eles qual seria essa forma, e alguns alunos responderam 

‘como’, outros responderam ‘coma’. A professora disse-lhes que era 

‘o fruto que eu como com grande’ satisfação (enfatizava a mudança 

do tempo verbal). Alguns alunos se levantaram das suas bancas e 

disseram à professora que não tinham entendido. Ela explicou 

novamente o quesito, da mesma forma, e perguntou outra vez se era 

correto dizer ‘eu comemos’. Algumas crianças disseram que podia 

ser, outras, não. Ela indagou-lhes como é que se conjugava o verbo 

comer, no presente, quando a pessoa gramatical fosse ‘ele’; algumas 

crianças responderam: ‘Ele come’. A professora indicou que as 

crianças deveriam, apenas, substituir ‘nós comemos’ por ‘ele’, 

modificando o verbo. Algumas crianças disseram que não haviam 

entendido, e ela, ao perceber que alguns alunos estavam conversando, 

‘tirou-lhes o recreio’ e, mais uma vez, explicou o exercício: “Vocês 

vão reescrever a mesma frase só que no lugar de 'nós' coloca 'eu' e, é 

lógico, que o verbo modifica”. (...). Ela reforçou que não se pode dizer 

eu comemos e, de forma reticente, disse que esperava que eles 

respondessem. Os alunos disseram que o certo era 'eu como'. E ela: 

‘Claro, não é, meus queridos?’”  (grifos nossos).  (1ª observação). 

        
Quando indagada qual era o papel que o livro didático tinha no ensino de 

Análise lingüística, a professora afirmou que não se utilizava apenas do livro 
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didático Nova Expressão13 no ensino de Língua Portuguesa. Segundo J, o livro 

defendia uma proposta de atividades de “pensar e de falar, ler e escrever textos 

que levavam o aluno a refletir”, tratando da identidade do aluno, não tendo textos 

em que se fazem perguntas óbvias, como aquelas em que se solicita dos alunos a 

mera visualização das respostas no corpo dos textos, mas, sim, perguntas 

bastante subjetivas, que requeriam interpretação dos alunos: 

“Tá muito no começo e chegaram alguns livros. No momento, estamos 

analisando o livro didático que chegou, mas, me parece que ele é um 

livro bom, é um livro... Deixe eu te mostrar. É este livro que é... 

Atividades de pensar e falar, ler e escrever. Eu percebi que na 

interpretação, não é aquela interpretação em que o aluno vai procurar 

no texto respostas, entendeu? Com aquelas perguntas bem óbvias e 

que não fazem o aluno, realmente, pensar, entendeu? Eu já estou 

gostando porque ele fala da identidade do aluno, né? Relacionamento 

do aluno com os demais colegas, com o professor. Ele tem perguntas, 

assim, bem subjetivas. Faz o aluno realmente pensar, questionar. Eu 

tou gostando deste livro”. 

J inseria uma diversidade de textos no ensino de língua portuguesa para 

que este não ficasse restrito ao manual didático, buscando favorecer (em suas 

palavras) a compreensão do aluno quanto ao mundo que está ao seu redor. 

Salientou, ainda, ser o livro didático importante para o professor como um dos 

vários subsídios existentes, além de ser relevante para o próprio aluno, que gosta 

de manusear um livro novo, folheando-o: 

(...) eu utilizo o livro como um dos recursos para desenvolver o meu 

trabalho, entendeu? Mas, é ... Pra mim, o que vale são os textos. O 

 

                                                 
13 GIL NETO, Antonio & GARCIA, Edson Gabriel. Nova Expressão: atividades de pensar, falar, 
ler e escrever. São Paulo: FTD, 1998. 
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texto pode ser explorado de uma maneira, de uma forma crítica. Aí, este 

texto é utilizado. (...) Eu valorizo muito a questão da produção do aluno, 

do debate na sala de aula, da discussão exagerada na sala de aula, dos 

questionamentos do aluno, entendeu? É... Gosto muito de trabalhar com 

jornais, com dramatização. Aí, a questão lingüística está em torno disso. 

(...) 

(...) eu acho... É a diversidade de textos que a gente pode fazer e, por 

exemplo, ler livro de literatura infanto-juvenil, ou... diversas atividades 

que a gente pode apenas se basear. Basear nosso trabalho num livro 

didático é muito restrito. Então, a gente pode ampliar com outros tipos 

de texto.” 

(...) 

(...) acho que o professor não pode se restringir apenas a trabalhar o 

livro didático, porque eu acho até covardia fazer isso com o aluno; tanta 

coisa pro professor trabalhar que não seja apenas o livro, mas, que eu 

posso utilizar do livro, também. O livro, também, não pode ser ignorado, 

entendeu? Mesmo porque só o fato do aluno manusear o livro, ele gosta 

muito, entendeu? (...) de ver um livro novo, de folhear o livro. Ele tem 

que entrar em contato com o mundo e não apenas com o livro. A 

questão é diversificar o trabalho. 

Embora tenha declarado que o ensino de língua portuguesa tinha como um 

dos subsídios o livro “Nova Expressão”, a professora demonstrou, durante a 

entrevista, não ter certeza se este livro didático tinha sido, de fato, o livro 

selecionado coletivamente, entre as professoras da escola, como o livro mais 

adequado a ser suporte às práticas pedagógicas delas, denunciando que talvez 

isto se devesse a questões políticas. 
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 Quando consideramos as observações de aula, percebemos que as 

afirmações de J não pareciam desconectadas do tipo de prática pedagógica por 

ela desenvolvida. De fato, não conseguimos ver, durante as oito observações, 

nenhum momento em que o livro didático tenha sido manuseado na sala de aula, 

além das situações em que a professora da 3ª série passava exercícios de leitura 

do livro, para que os alunos pudessem realizar em casa: 

(...) “A professora disse que não iria passar tarefa de casa, mas, 

iria pedir para que os alunos fizessem a leitura de um texto da página 

88, do livro didático, cujo título era: “A Vontade de Tomé”. (...) Depois 

reforçou o que os alunos deveriam fazer em casa: “Eu não quero tarefa, 

não, mas, leitura da página 88. Ler duas vezes, pelo menos. Pode ler duas 

vezes ou mais de duas vezes”. (1ª observação). 

                                                              (...) 

“(...)Escutou-se, neste momento a sineta de término da aula e a 

professora disse para os alunos que a tarefa de casa seria levar o livro 

de português “Nova expressão”, (...) para lerem um texto em casa, com 

o objetivo de melhorarem a escrita. (2ª observação). 

Tratando-se do tipo de expectativa quanto ao aprendizado dos alunos em 

CVN, a professora dizia ser função da escola aprimorar a linguagem que eles 

traziam de casa e da comunidade em direção à aquisição da língua-padrão. 

Enfatizava, entretanto, que a linguagem dos alunos não estava errada, apesar de 

conter “falhas”, e que eles teriam que dominar esta linguagem, tida como “padrão” 

por ser a mais aceita socialmente: 

“(...) as idéias que eles trazem porque todo aluno, ele… ele não é… Ele 

traz, né?, de casa, da comunidade em que ele vive… da família; ele traz 

uma bagagem boa. Eles trazem as suas experiências de vida, 

entendeu? Seus conceitos sobre problemas sociais, sobre tudo, né? Só 
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que a função da escola é aprimorar aquilo ali. É lógico que é dentro dos 

padrões da língua portuguesa, né? Entendeu? Mas, a gente deixa bem 

claro, pra eles, que eles não estão errados, por exemplo, de falar, do 

jeito que eles ... Eu falo muito pra eles que a linguagem que eles trazem 

de casa, não é que esteja errada, entendeu? Mas, a socialmente aceita 

é a linguagem baseada nos padrões da língua portuguesa, e é essa a 

função da escola, que é transformar esta linguagem deles numa 

linguagem culta, mais elaborada; mesmo porque eles vão para um 

mercado de trabalho, porque vão concorrer, mas, eles devem estar 

preparado (sic) para isso. Mas, respeito... Tem que valorizar a 

linguagem deles. A cultura, as diferenças regionais de linguaguem... é... 

é... questionada na sala de aula, é debatida. Por isso, eu acho muito 

importante o debate na sala de aula”. 

Todavia, em que pese esta sua afirmação, a professora J parecia revelar, a 

nosso ver, um certo paradoxo entre sua afirmação na entrevista e, posteriormente, 

ao longo da mesma, dizer ser também função da escola: 

"(...) transformar esta linguagem deles numa linguagem culta, 

mais elaborada, mesmo porque eles vão para um mercado de trabalho". 

(...) 
 
“(...) e, também, na oralidade, me preocupo muito, com a 

pronúncia, pra que o aluno não continue dizendo eu vi ela, eu vi ele 

(sic), entendeu? É dessa forma que eu digo, trazendo... com... no seu 

cotidiano, na sua fala, entendeu? A questão é o texto, entendeu?, 

produção de texto, que vai valorizando suas raízes" (grifos nossos). 

Diante destas afirmações, nos perguntamos como J poderia desenvolver 

um ensino que não desprestigiasse a língua do aluno se ela, implicitamente, 

revelava um certo preconceito para com a linguagem coloquial do aluno, não 
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demonstrando, ademais, em sua prática, uma articulação concreta entre a 

variedade padrão e as demais variedades lingüísticas tal como realizou Franchi 

(1983; 1998). Em uma das passagens da entrevista, mais uma vez, ficava claro, 

que o ensino de AL e, especificamente de CVN, não considerava a problematização 

das diferentes formas de falar e de escrever, mas, havia, apenas, a constatação 

delas: 

“(...) Que ele perceba que há diferenças e estas diferenças têm 

que ser respeitadas, mas, ele, também, tem que ter acesso a estas 

diferenças, para melhorar a sua linguagem, para melhorar sua leitura, 

sua produção de texto” 

Parece-nos que sua (aparentemente) boa intenção de não desvalorizar o 

universo lingüístico do aluno, conforme mencionado durante a entrevista, estava 

bastante nebulosa em sua prática pedagógica, como se pode concluir a partir dos 

fragmentos das observações abaixo:  

A professora disse para mim (observadora) que se “acaba” 

quando as crianças dizem para ela “ficaro” (grifos nossos). (1ª 

observação) 

(...) 

“(...) A professora, nesse momento, disse aos alunos que eles não 

poderiam ficar, apenas, utilizando a linguagem coloquial deles, e 

confidenciou-nos que, a despeito disso, uma amiga sua havia dito que 

eles deveriam falar dos conhecimentos deles, para que entendessem. Ela 

disse que até concordava, mas, eles estavam na escola para aprimorar a 

linguagem deles: “...mas, que não podemos só ficar aqui, ‘só da língua 

de vocês, da comunidade, de que(sic) é a coloquial. Mas, nós temos que 

passar a linguagem culta’. Salientou que a linguagem deles e a dos pais 
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deles não está errada, mas, tinham que aprender a linguagem adequada 

ao momento, aprimorando-a em outras situações, para que eles 

pudessem falar e escrever de acordo com os padrões da língua 

portuguesa. Perguntou aos meninos se alguém poderia pedir um 

emprego falando desta forma: -'Pô, bicho?...' As crianças, sorrindo, 

responderam que não” (grifos nossos). (3ª observação).                                                  

(...) 

“(...) A professora disse a um aluno que biblioteca não era lugar 

de se gritar e pediu para que ele lesse a história dos “Três Porquinhos”. 

O menino começou a ler, não realizando adequadamente a 

concordância verbal: - “Era uma vez três porquinhos que vivia”… 

Logo ela disse-lhe que não era 'vivia', mas, 'viviam', enfatizando a 

terminação verbal, explicando que era 'viviam' porque eram três 

porquinhos. O menino repetiu a mesma frase fazendo a concordância 

verbal, entretanto, quando continou a leitura não realizou a 

redundância das marcas do plural: ‘- Era uma vez três porquinhos que 

achara…  A professora alterou a voz dizendo-lhe que não era 'achara', 

mas, 'acharam', porque o verbo, no caso, deve ficar no plural. 

Perguntou-lhe quem é que, na estória, 'achara aí'. Disse-lhe que a 

forma  era os 'três porquinhos' e, logo, só podia ser 'acharam', com 

“m” no final. (grifos nossos). (5ª observação).  

(...) 
 

(...) A professora corrigiu a pronúncia de um dos alunos que 

havia falado “Alguns dias /dipois/”, dizendo-lhe que não era “/dipois/” e 

sim, “/dêpois/” (grifos nossos). (5ª observação). 



 106

 

Portanto, a noção de competência comunicativa de Del HYMES (1985) 

poderia ter sido mais bem desenvolvida por esta professora de 3ª série (para além 

da simples dimensão do respeitar as diferenças lingüísticas), caso ela tivesse 

proposto alternativas didáticas de confronto e de reflexão entre as variedades 

lingüísticas, utilizando cada variedade (“padrão“ e “não-padrão”) em contextos 

discursivos orais ou escritos, dependendo do grau de menor ou maior formalidade 

requerido pelo contexto discursivo. 

Quando questionada sobre o por quê das dificuldades dos alunos em 

relação à CVN, J disse que se devia ao fato de os alunos da escola pública não 

possuírem uma linguagem “aprimorada”, por uma decorrência natural da origem 

social deles, mais explicitamente, devido à variedade coloquial utilizada pelas 

classes populares – que suprime, conforme sabemos, as marcas redundantes do 

plural –, à ausência de um maior incentivo dos seus pais, que não teriam o hábito 

da leitura, não sendo, por conseguinte, bons modelos de leitores para os seus 

filhos  ou,  ainda, por não serem pessoas alfabetizadas: 

(...) “ Aí a dificuldade deles é porque o que é ensinado na escola, 

quando ele vai para casa, ele não coloca em prática. Ao falar com 

seus pais, seus amigos, com familiares, a linguagem é aquela. E eles 

ainda não têm consciência de discernir uma coisa da outra. Por isso 

nós estamos sempre falando pra eles, para se tornar (sic) consciente 

(sic), porque a linguagem de casa é linguagem que tem que ser  

aprimorado (sic), tanto na produção de texto… A gente não pode 

escrever da maneira que a gente fala. Estou sempre falando isso pra 

que eles percebam a diferença e a importância de se aprender, até 

que ponto, a linguagem culta, entendeu?; a linguagem socialmente 

aceita, para que se preparem para o futuro, para concorrer (sic) ao 

mercado de trabalho. Infelizmente tem que ser assim, né? Mas, é 
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difícil porque… Pra você ter uma idéia, os alunos… que a maioria são 

(sic) de escola de particulares. Se foi, então deve-se colocar sic), não 

tem essa dificuldade porque são filhos de pais que são leitores, que 

lêem bastante... Tem menino, aqui, que os pais não lêem. Os pais 

usam jornal pra embrulhar alguma coisa; assim, não têm contato com 

a leitura; falta de incentivo da família que são muita (sic)... A maioria 

deles tem pais assim… analfabeto (sic), pais que passam o dia todo 

trabalhando, que não têm aquele sentido para a leitura, para a escrita, 

entendeu? Acho que a dificuldade parte da realidade social que eles 

têm”. 

Os exercícios propostos costumeiramente partiam de algum texto que, 

depois de ter sido trabalhado tanto na apreensão de sentidos do texto, era 

enfocado para o ensino de conhecimentos gramaticais (a ele interrelacionados), 

como questões de ortografia das palavras, pontuação e, também, de 

concordância verbo-nominal. 

A professora afirmava que as principais dificuldades apresentadas pelos 

alunos envolviam o uso da ortografia e dos tempos verbais, por ser algo que 

“atrapalhava“ muito o emprego da CVN. Quanto a esta última, ela dizia que uma 

das maiores dificuldades referem-se à expressão ‘nós vai’, usada tanto no 

momento de falar quanto no ato da escrita. 

“(...) É, muitas vezes eles escrevem como falam, entendeu?(...) Eles  

não percebem a diferença; são erros, assim, de concordância do 

verbo, e com relação ao verbo, também. Eles não sabem utilizar o 

verbo, o substantivo, o artigo, concordando uns com os outros. Eles 

não têm esta percepção. Aí, esta nossa função de tentar modificar 

isto”. 

 
Quanto ao tratamento didático dado aos conteúdos e às atividades de 
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CVN propostos, focalizados no tratamento dado aos conteúdos gramaticais, a 

professora ressaltava que o debate era o cerne para o desenvolvimento das 

atividades realizadas na sala de aula, principalmente no que se refere às variedades 

lingüísticas, adotando atividades estruturais: 

“Atividades estruturais, se eu tenho um texto, eu faço perguntas 

relacionadas ao texto. Por isso, eu estou trabalhando a concordância 

baseado (sic) no texto. Eu faço com que eles modifiquem uma frase, que 

eles complementem uma frase, lógico, em  cima do meu objetivo, pra que 

eles, por exemplo… deixe-me dar um exemplo: Se for um texto, que eu 

queria saber se eles sabem é... concordar o substantivo com o verbo, 

digamos… (...) porque agora sem ter um texto fica difícil. Mas, digamos 

assim… Eu digo assim: ‘João saiu. João foi para Olinda brincar carnaval’. 

Aí, eu faço no texto… se fosse João e Eduardo, por exemplo… Aí, eu 

pergunto para eles: ‘se eu tivesse me referido a  João e a Eduardo, como 

é que a frase ficaria? Será  que ficaria João e Eduardo foi a Olinda 

brincar carnaval?’, entendeu? Pra que eles percebam que, colocando 

mais um elemento, o verbo vai ter uma modificação. 'Foram' ao invés de 

ser 'foi', entendeu? São atividades, neste sentido, pra que eles percebam 

que há modificação, tanto no verbo como no artigo, dependendo do 

optativo de pessoas. Então, está relacionado no texto”. 

(...) 

“É como eu te falei. (...) Eu dou alguns textos, também, pra que eles 

acrescentem mais um elemento no texto. (...) Em texto que tenha 

apenas uma personagem, eu acrescento mais um elemento pra que 

eles… E faço, assim, perguntas, dúvidas, para que eles percebam que 

vai haver uma modificação naquele texto, porque entrou mais um 

elemento, entendeu?… porque entrou mais um elemento para 



 109

 

participar daquele texto. Faço, como lhe falei, exercícios estruturais. 

Faço exercício de leitura, para que elas percebam também a diferença 

(...) na concordância, tanto nominal quanto verbal (...)” (grifos nossos). 

 
Diante destes extratos das entrevistas e das observações anteriormente 

enunciadas, percebemos que, embora J tenha revelado o conhecimento das 

teorizações de Travaglia (1998) que, igualmente, defende a noção de competência 

comunicativa, elaborada por Del HYMES (1985), verificamos que essa professora 

não consegue perceber o caráter limitador das atividades estruturais, propostas por 

Travaglia (ibid) quanto ao desenvolvimento da reflexão da língua pelos alunos. As 

atividades estruturais, paradoxalmente à proposta de ensino de língua defendida 

por este autor, constituem-se meros exercícios em que o professor cita uma 

mesma oração, repetidas vezes, modificando nela o sujeito ou outros nomes, 

acreditando que o aluno, por si só, ao ser solicitado para repetir a frase fazendo 

"modificações necessárias" (mas, que não foram pontos anteriores de reflexão 

entre professor e aluno ou entre alunos) irá identificar a inclusão de diferentes 

elementos, modificando, desta forma, o verbo da oração ou demais elementos 

nominais na referida frase, passando a dominar, igualmente, e em decorrência, as 

marcas de CVN quanto à gramática normativa tradicional. 

Diferentemente do enunciado na entrevista, a professora J afirmou que 

prefere não trabalhar com atividades, como “passe para o plural”, por ser mais 

interessante desenvolver estas questões “trabalhando textos”: 

(...) Depois, J passou a explicar o segundo exercício para o 

aluno: “Com nós, como é que ficaria o verbo no futuro?”. O menino 

respondeu “cuidamos”. A professora disse que não era assim, porque 

é no futuro. O menino, por sua vez, respondeu com uma variação, no 

que diz respeito ao tempo verbal: “Nós vamos cuidar”. A professora 
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pediu para que o aluno dissesse o verbo sem precisar usar “vamos 

cuidar”. Como ele não respondeu, ela disse-lhe que é “cuidaremos”, 

perguntando a ele se não era isto mesmo. O menino nada disse”. (2ª 

observação). 

(...) A professora disse que, como não iriam trabalhar nenhum 

texto do livro didático, eles deveriam se basear no exercício que ela 

estava colocando no quadro, para não colocarem frases soltas, pedindo-

lhes que contassem a estória na tarefa que ela tinha anteriormente 

contado a partir de um livro de literatura infantil. Explicou que iria 

apresentar algumas frases e eles teriam que colocar uma qualidade”. 

(3ª observação). 

Em relação a estes extratos, podemos identificar a contraposição entre a 

defesa da professora J, durante a entrevista, e sua prática pedagógica, efetuada, 

de cobrança de atividades de passagem, dos nomes e dos verbos, do singular 

para o plural e de conjugação verbal. 

 No que diz respeito à segunda observação, podemos, ainda, adicionar que 

J cobrava do aluno a conjugação do verbo cuidar no futuro do presente, embora 

este tempo verbal, no cotidiano lingüístico brasileiro, não seja freqüentemente 

utilizado pelos falantes da língua, não se aproveitando, ademais, da resposta dada 

por ele ("vamos cuidar" – expressão mais utilizada  em nossa vivência lingüística) a 

fim de que pudesse problematizar e refletir sobre as distintas variedades dialetais, 

juntamente com os alunos.  

A professora J também se utilizava de textos contendo erros infantis, ou 

intencionalmente colocados por ela, para serem detectados pelas crianças e serem 

corrigidos, individualmente e, também, na interação professora-aluno.  

Embora J tenha afirmado que defendia uma proposta sócio-construtivista, 

não desenvolveu, ao longo de nossas oito observações, nenhuma atividade que 
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promovesse a interação aluno-aluno que permitisse, por exemplo, a correção dos 

erros de ortografia e de concordância verbo-nominal entre os pares. A própria 

problematização das questões gramaticais, portanto, principalmente no que diz 

respeito à CVN, não foi desenvolvida de forma mais reflexiva, já que as 

observações dos alunos pareceram depender mais das correções da professora 

(quando as crianças não davam a resposta adequada aos tempos verbais).  

Vimos, por outro lado, que a professora J, apesar de trabalhar com frases 

soltas (como as “atividades estruturais”), dava uma grande ênfase ao 

desenvolvimento do eixo da textualidade, defendido não apenas durante as 

entrevistas, mas, também na sua prática pedagógica. Constatamos, igualmente, o 

seu intuito em tentar inovar os encaminhamentos didáticos que, segundo 

expressado por ela na entrevista, deveriam se basear numa proposta sócio-

construtivista, muito embora tenhamos identificado mais uma aproximação, a partir 

das observações efetuadas, com o restrito ensino da gramática tradicional 

normativa.  

Ainda quanto ao tratamento dado às variedades coloquiais, como um dos 

eixos didáticos a ser desenvolvido em sala de aula, a partir da atual concepção de 

Análise Lingüística que defendemos (MORAIS, 2000), a professora ressaltava que 

os traços das variedades dialetais de seus alunos não eram erros, porque os alunos 

se comunicavam, mas, representavam falhas encontradas na linguagem deles, 

quando comparadas com os "padrões da língua portuguesa", sendo preciso que 

eles aprimorassem a sua língua (coloquial), chamando-lhes a atenção para o 

domínio desta língua socialmente aceita, para que tivessem mais chances de 

ingressar no mercado de trabalho: 

"(...) Por isso, nós estamos sempre falando pra eles se tornarem 

consciente (sic) porque a linguagem de casa é linguagem que tem que 

ser aprimorada na produção de texto. A gente não pode escrever da 
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maneira que a gente fala. Estou sempre falando isso pra que eles 

percebam a diferença. É a importância de se aprender, até que ponto, a 

linguagem culta, entendeu?... a linguagem socialmente aceita, para se 

preparem para o futuro, para concorrer (sic) ao mercado de trabalho. 

Infelizmente tem que ser assim, né?"  

(...) 

"(...) a gente não vai mostrar um preconceito com relação à linguagem 

coloquial, mas, a gente tem que deixar bem claro para os alunos que as 

variedades... até as variedades regionais… é… de sotaque, as gírias 

não vai... A gente não vai passar pra eles um preconceito de que a 

norma culta é a correta e a coloquial é a errada. Não é isso. Porque tem 

que deixar bem claro que é preciso que ele aprimore a sua linguagem, 

entendeu?… porque ele está sendo preparado para a vida, para o 

mundo. Ele não pode apenas se restringir à fala 'nois vai' ou 'a gente 

vamos'. Ele tem que saber falar de acordo com as normas culta (sic), 

né? (...) Pra ele se preparar para a vida". 

O ensino de CVN se deu em quase todas as 8 aulas observadas. Em 

apenas uma das aulas desse total a professora J não se deteve mais 

acuradamente neste subtópico da Análise Lingüística, trabalhando músicas típicas 

infantis e a interpretação subsidiada por levantamentos de problemas quanto à 

declaração dos Direitos do Homem e da Criança, durante os festejos escolares 

sobre o Dia da Criança. (4ª observação). 

No que diz respeito ao desenvolvimento de atividades de correção, J 

afirmou, durante a entrevista que “ele (o aluno) escreveu, já traz pro coletivo o texto 

dele. A gente vê as falhas do aluno coletivamente. A gente aponta os erros tudo 

coletivamente com os alunos”. Percebemos que isto ocorria na prática pedagógica 
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da professora, embora as atividades de correção aluno-aluno, ressaltamos, não 

tenham sido engendradas.  

A professora também afirmou, durante a entrevista, que trabalhava com a 

correção dos "erros" dos alunos utilizando-se de símbolos nas suas produções 

escritas para que os eles próprios percebessem em que palavras tinham cometido 

erros, além de ter afirmado que colocava os alunos que sabiam um pouco mais 

para monitorar o aprendizado dos demais: 

"(...) eu trabalho, atualmente, com alguns símbolos, né? Primeiro, que o 

aluno vai ficar desapontado, vai ficar chateado, porque seu texto vai estar 

todo escrito, né? Aí, ele já fica… Eu acho... que aquilo ali já está 

tolhendo, assim, a auto-estima do aluno... dele. (...) Ele vai saber qual o 

optativo (sic) de erros e ele, da próxima vez, com certeza, ele vai 

escrever menos, mesmo, daí pra frente. Ou então não vai escrever... Vai 

se recusar. Mas, têm várias formas de você fazer com que ele perceba 

as suas falhas diante da produção de texto, sem ter que riscar o texto do 

aluno. Eu, por exemplo, trabalho com símbolos, depois de... aulas 

expositivas, aulas de debates, por exemplo, concordância verbo-nominal 

e verbal (...) Um texto dele, eu leio o texto; eu analiso, coloco estes 

símbolos. Aí, ele vai ver isso, aí. Depois que eu der pra ele o significado, 

ele vai ver que se tem bolinha, alí... Aí se ele vai lá no símbolo com um 

quadradrinho e um triângulo, ele vai ver se foi um erro de concordância, 

de ortografia... Lógico que eles procura (sic) ver qual o erro de ortografia; 

se ele vai lá no símbolo, e, por exemplo, tem uma bolinha.(...), aí, ele vai 

procurar no dicionário, procurar com os outros colegas ou em livros, ou 

ele mesmo vai ler, perceber até erros de pronúncia... Até de suas 

experiências... Como é que ele pode corrigir? Aí, é assim que é feito por 

mim o… a correção dos alunos. Eu boto estes símbolos e fica mais fácil, 
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porque eu não risco e ele mesmo percebe através dos símbolos, os erros 

que eles cometeram. Assim, através de dupla – monitoria – eu faço, 

porque tem aluno que sabe um pouquinho mais, entendeu? Aí, ele vai 

monitorar aquele grupo com relação àqueles erros. Acho que é um 

trabalho bem legal, bem dinâmico  para os alunos interagirem, entendeu? 

Para eles se tornarem mais companheiros, bem mais amigos, bem mais 

compreensivos uns com os outros. Melhora muito, em sala… que, desde 

o início, eu já vou fazendo atividade que haja um entrosamento". 

Contrariamente ao apregoado pela professora J, não pudemos detectar, em 

nossas oito observações, qualquer tipo de situação didática em que ela tenha 

realizado uma atividade de correção utilizando-se de símbolos ou de solicitação de 

monitoria dos alunos que sabiam mais. Apenas identificamos situações em que ela 

entregava os textos dos alunos, passando um traço debaixo da grafia “errada” (do 

menino), pedindo para que ele refizesse, sem haver, entretanto, qualquer tipo de 

debate sobre o por quê das grafias corretas. Depois dos alunos muito "quebrarem 

a cabeça", tentando saber que letra deveriam colocar na palavra riscada pela 

professora, ela, então, ia para o quadro-branco e escrevia ali a grafia correta da 

palavra, verbalizando, ou não, as regras. Acreditamos que esta sua postura 

colocava os alunos muito mais na dependência da correção (feita, 

antecipadamente, por ela – ao riscar as produções textuais infantis, no exato local 

da palavra em que tivessem cometido erros) do que fazia com que eles se 

emancipassem cognitivamente, deixando, por sua vez, de refletirem sobre os erros 

cometidos em relação à grafia das palavras, como os erros cometidos quanto à 

CVN, no que diz respeito a possíveis regras ou princípios gerativos subjacentes. 

Ainda no tocante às atividades de correção, a professora realizava mais a 

correção do que era “certo” ou “errado” no que tange à CVN, conforme a gramática 
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normativa tradicional, sem existirem o confronto e a explicitação das hipóteses dos 

alunos, a fim de que, por eles próprios, chegassem a enunciar regras. 

Quanto à forma como avaliava se o aluno estava aprendendo, ou não, os 

conteúdos gramaticais, a professora defendia uma avaliação de caráter processual: 

“(...) A avaliação é feita, assim, no processo, no dia-a-dia, como lhe falei. 

Trabalho muito com debates, questionamento. Procuro sempre estar 

tirando deles, perguntar, estar explorando deles, fazendo com que eles 

participem oralmente. Faço muita dramatização, faço exercícios 

escritos, também, entendeu? E é no nosso dia-a-dia que estou sempre 

avaliando a postura deles de desempenho, o desenvolvimento, 

entendeu? A forma de avaliar não  é mais aquela avaliação de fazer 

estudar, digamos, um bimestre, depois de fazer uma prova escrita. Não 

mais é assim; é uma seqüência, é do dia-a-dia; é baseado (sic) no 

cotidiano, nas atividades do cotidiano. Eles estão sempre sendo 

avaliados”. 

A professora afirmou, ainda, que o peso dado às questões de gramática e 

de CVN durante a avaliação estava na produção de textos. Diferentemente do que 

pudemos observar em sua prática pedagógica, enfatizou, neste momento, que não 

iria cobrar dos alunos o domínio da CVN em atividades de passar do singular para 

o plural, mas, sim, nas produções escritas deles, assim como na leitura e na 

compreensão de textos: 

  "O peso está na produção de textos, entendeu? Por exemplo, se na 

produção ele tem competência pra utilizar concordância de texto e, 

neste sentido... É assim que eu avalio, entendeu? Eu não vou avaliar 

um aluno… é... colocando frases pra ele passar para o plural, e se 

acertar é porque ele é competente, ou se ele errar, ele é incompetente 

na questão de concordância nominal-verbal, entendeu? É como ele 
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utiliza estes conceitos no texto; produção de texto, entendeu? Se ele 

tem... Se ele concorda o substantivo com o verbo, com o artigo (...) eu 

não gosto nem de utilizar, sabe, porque no meu dia-dia, eu não utilizo. 

Eu vejo, assim, que eu consigo muito, sem ter que usar nomenclatura 

gramatical, entendeu? Eu dou muita relevância à concordância. 

Fundamental, é lógico. Você fez o aluno produzir texto. Tem que saber 

produzir concordância, entendeu? Mas, não é nada solto; é na produção 

de texto mesmo. Eu dou prioridade à produção de texto e leitura e à 

compreensão na leitura, entendeu?" 

Ao ser indagada sobre que alternativas poderiam melhorar o ensino de 

gramática, J reafirmou que o ensino de língua portuguesa deveria se pautar pela 

diversidade de textos, devendo, a gramática e suas nomenclaturas, ser trabalhadas 

na própria produção textual do aluno numa perspectiva de gramática 

contextualizada, segundo a qual, o aluno dominaria os conhecimentos gramaticais 

ao exercitar a produção escrita: 

 "As atividades que eu te falei são assim... é... atividades diversificadas, 

entendeu? E tem como base os textos, porque se o aluno torna-se 

competente na produção de textos, com certeza, na gramática... 

Também a gramática já está inserida no texto, está contextualizada, 

entendeu? (...) Agora, com certeza, ele precisa também, o aluno, 

porque, quando ele for fazer um concurso, lógico que lá vai ter 

nomenclatura, né? Com certeza eles pedem… eles pedem... Usam 

termos, pronomes, mas, o aluno que já sabe produzir textos, já sabe 

utilizar estes pronomes, estes adjetivos, estas preposições no texto, pra 

ficar bem mais fácil, entendeu?" 
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3.4.2 – Professora da 4ª série (M) 

No que diz respeito a M, os objetivos desta professora, quanto ao ensino 

de Língua Portuguesa, priorizavam fazer com que seus alunos possuíssem o 

“domínio da língua”, tanto falada como escrita, dentro, segundo ela, dos 

“padrões” da língua portuguesa: 

“(...) O objetivo é que eles possam... ter o dom da língua, pelo 

menos... O mínimo é que eles possam atingir, dentro da realidade 

deles, que tenham o domínio da língua deles, tanto escrita como 

falada. (...) Então, o objetivo é que se possa se expressar melhor, 

falar melhor, dentro dos padrões da língua, né?” 

Isto nos sugere uma concepção de língua vinculada à gramática 

normativa tradicional. A professora, além disto, indicava ser difícil o domínio, por 

parte dos alunos, da língua-padrão, afirmando advir esta dificuldade da origem 

deles: 

(...) “porque, da classe que eles são, há uma certa dificuldade... Pra 

mim… Eu ainda acho que fica muito difícil da gente trabalhar e atingir 

os objetivos, né?... Por mais que a gente tente e se esforce... (grifos 

nossos). 

(...) 

…“Eu acho que, primeiro, o próprio meio que ele vive, acho que 

contribui; a questão do dia-a-dia; da linguagem utilizada dentro de 

casa; as pessoas que convivem com ele, que também são pessoas 

que não têm o hábito de ler, escrever, são analfabetas” (grifos 

nossos).  

Quanto aos objetivos estipulados, naquele ano letivo para o ensino de AL, 

a professora da referida série dizia que "cada ano é uma realidade diferente", 

mas, vinha trabalhando na perspectiva da rede: "a gramática do texto sem 
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conceituar, sem dar regrinhas, mas que ele (o aluno) possa entender e usar na 

hora de escrever. E na hora de falar, também!" Enfatizava que os alunos tiveram 

uma "série de carências no desenvolvimento deles" e que não cobrava do aluno 

determinados conceitos, como, por exemplo, o que seja um substantivo, porque na 

sua ótica “o emprego destes conceitos, é muito mais importante ele (o aluno) ter 

uma série de regrinhas na cabeça na hora de atuar. Então, é muito mais fácil ele 

entender, ele fazendo, porque ele só aprende fazendo, e não, conceituando".  

Afirmava que o hábito do aluno de produzir textos iria torná-lo mais apto no 

uso da língua que o fato de ter todos os conceitos “arrumados”. 

“(...) Então, quando a gente trabalha determinado assunto, a gente evita 

conceituar as regras. A gente fala, né? de determinados conceitos, mas, 

você não exige que ele saiba... O emprego é muito mais importante do 

que ele ter uma série de regrinhas na cabeça e na hora de atuar, ele 

não sabe atuar de forma alguma. Então, é muito mais fácil fazer ele 

entender, ele fazendo, porque ele só aprende fazer, fazendo. E não 

conceituando" (grifos nossos). 

 
(...) 

“(...) eu acho que a gente não pode deixar de conceituar as coisas. Ele 

tem uma noção, eu conceituo, eu formo meus próprios conceitos. Claro 

que, daí, eu posso fazer uma produção dentro daquilo que eu 

conceituei. (...) ele não vai ter que ditar todas as regras, mas, os 

conceitos que são importantes, não resta a menor dúvida. Mas, ele não 

tem que estar com isto muito arrumadinho pra que ele possa ter uma 

boa produção”. 

Logo, depreende-se que, segundo o depoimento desta professora, não 

seria necessário o aluno aprender a classificar palavras, segundo a GNT, para 

ser um bom produtor e um bom leitor de textos. Todavia, a partir dos extratos 
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das entrevistas, percebemos que a professora M não revelou bastante clareza 

em sua defesa quanto à importância do aluno aprender os conceitos 

(nomenclaturas) no ensino de língua portuguesa, ou não, pois, de início, afirmou 

não existir a necessidade do aluno dominar tais conceitos e, em seguida, 

defendeu que não se podia deixar de ensinar alguns deles. 

Conforme a professora, para que seus objetivos pudessem avançar no 

apreendizado de língua portuguesa – quanto à AL – era preciso, pelo menos, que 

os alunos produzissem um ou dois textos semanais. 

Quando indagada sobre a expectativa quanto ao aprendizado dos alunos 

em relação à CVN, M afirmou que esperava que eles, no momento em que fossem 

realizar as produções textuais (deles), refletissem o entendimento que tiveram da 

CVN, o mesmo ocorrendo nos momentos em que se utilizassem  da língua oral, no 

dia-a-dia: 

“(...) pra mim tem que ser coisa de quase todos os dias, porque acho 

que faz parte da vida deles. Eu não posso pensar, então, tudo; eu tenho 

que pensar nisso; pra mim, é fundamental. A parte de português, ela é 

todos os dias. Você tem que puxar alguma coisa, mesmo que você 

trabalhe com um outro texto de uma outra disciplina, mas, você não 

pode esquecer destas, chamando  a atenção nas coisas que são 

necessárias ao dia-dia da linguagem. 

(...) 

“Veja só! Em cima disto aí, eu espero que eles, nas produções deles, 

no entendimento dele… que o pouco que ele tenha sobre isto, ele 

tenha resultado, né?, desde a escrita, na própria linguagem e no uso 

diário; que, às vezes, a gente chama muita atenção pra isto, na 

expressão, na oralidade; que a gente… que o pouco que você possa 

trabalhar, as noções... Quando eu digo pouco, não é que você limita 
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tanto, mas, as noções que você possa trabalhar sobre isto, você possa 

dar um resultado satisfatório” . 

Em relação à utilização do livro didático, M afirmou que, apesar de em 

alguns anos anteriores o professorado não ter tido manual didático para ensinar 

Língua portuguesa, haviam utilizado livros de Ciências. Considerava, ainda, que o 

livro didático "Viver e Aprender"14 trazia textos interessantes, que faziam o aluno se 

questionar ”de forma interdisciplinar”, propiciando debates, pois davam margem à 

discussão de temas das áreas de Linguagem, de Ciências, História e de Geografia, 

induzindo o aluno a fazer as suas próprias indagações. 

Afirmava M que o livro didático era importante no seu trabalho pedagógico, 

entretanto, não era o único recurso utilizado por ela. Dizia usar textos de outras 

áreas de conhecimento (como História e Geografia) na aula de Português, fazendo 

interpretações dos mesmos com os alunos. Ressaltou que, além do livro didático 

adotado pela escola, usava manuais didáticos e várias gramáticas, selecionando, 

dentre estes materiais, os exercícios que eram considerados por ela como os 

melhores. No entanto, ao analisarmos as oito observações realizadas, 

identificamos em sete delas o manuseio do livro didático, embora articulado com 

outras atividades propostas por M, com temas interdisciplinares, como um suporte 

fundamental para o desenvolvimento das atividades didáticas em sua sala de aula, 

contrariando o seu depoimento durante a entrevista (de que não se baseava no 

livro didático), conforme podemos verificar nos extratos das observações abaixo: 

"(...) A professora entrou na sala e pediu para que os alunos 

prestassem atenção, mandando que os outros que estavam de pé, fossem 

se sentar. Neste momento, outros alunos começaram a chegar e a 

professora pediu para que eles olhassem o texto da página 148. 

 
14 MARTOS, Cloder Rivas. Viver e Aprender.  São Paulo: Saraiva, 2000 



 121

 

Adicionou que, neste dia, eles iriam aprender como se lia um poema e 

começou  a ler o poema , dando um acento ao final das palavras que 

rimavam entre si" (...). (1ª observação). 

(...) 

"(...) A professora, depois de perguntar quem acreditava em 

fadas e em bruxas, passou a ler os dois textos do livro didático sobre.as 

duas. (...) Após a leitura, M começou a fazer perguntas do tipo: onde 

as fadas e as bruxas elas moravam, o que elas faziam aos seres 

humanos, de que elas gostavam de se alimentar, em que momento 

apareciam. Assim tentava resgatar os conhecimentos das crianças, 

que participavam da atividade com entusiasmo. (...) Em seguida, a 

professora pediu-lhes que pensassem num bonequinho e escrevessem 

uma estória sobre ele, como sendo fada ou bruxa (...) Salientou que 

cada um deveria fazer a sua estória, pois cada um tinha uma forma 

diferente de se expressar. (...) As crianças passaram a fazer o exercício 

e a professora colocou, ainda, os exercícios das páginas 94, 95, 96 e 97 

para que os alunos pudessem fazer em casa. (4ª observação). 

(...) 

A professora começou a ler a história do texto, pedindo, depois, 

que alguns alunos o lessem (...) O texto referia-se ao que tinha 

conversado anteriormente com os alunos: a preservação do meio 

ambiente. Após fazer algumas perguntas com o intuito de saber se 

eles haviam compreendido o texto, pediu aos alunos que eles fizessem 

o segundo quesito do livro didático. (...) A professora conversou com 

uma mãe, na sala de aula, e os alunos passaram a fazer os exercícios 
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das páginas 171, 172 e 173, do livro didático de Português. (6ª 

observação). 

Em seu discurso ela parecia enfatizar a variedade/quantidade de “livros de 

gramática”, embora todos, provavelmente, tivessem uma concepção comum à 

gramática normativa tradicional. Apesar disto, demonstrava, segundo pudemos 

observar nos extratos acima, uma preocupação com um ensino de Língua 

Portuguesa interdisciplinar. Ademais, considerava o livro didático para o aluno como 

um apoio diário que ele (o aluno, geralmente de baixa renda) poderia levar para 

casa como um estímulo à leitura.  

A professora M citou que as atividades propostas pelo livro didático eram 

razoáveis, pois “exploravam bem o conteúdo sem massacrar o aluno quanto à 

quantidade”, explorando muito o texto e a oralidade, embora fosse limitado “na parte 

da gramática”: 

 “(...) Que atividades propõe? A parte de gramática, ela é razoável, né? 

Vem uma quantidade de exercícios bom (sic) e que ele possa explorar o 

conteúdo, mas, sem massacrar muito na qualidade, né? Ele explora 

muito o texto… o texto… muito. A oralidade também, mas, ele explora 

muito o texto... A gramática, ele é mais limitada (sic), mas, tem... Mas, 

geralmente, vem ortografia, gramática. Então, é uma parte que dá pro 

aluno trabalhar bem, sem maiores atropelo (sic).” 

Afirmou, igualmente, que o livro enviado para a escola (“Viver e Aprender”) 

não foi, exatamente, a escolha primeira das professoras, no estudo feito 

coletivamente por RPAs15 : 

(...) “A gente passou por várias discussões de livro (...) A gente fez na 

escola, e da escola a gente foi fazer um grande grupo por RPAs. (...) 

 
15 RPAs = Região política administrativa, denominação usada pela PCR (Prefeitura da Cidade do 
Recife) para regiões desta cidade equivalentes a vários bairros. 
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Então, lá na escola, teve livro que a gente analisou e que não veio. Veio 

um outro livro, né? E Português veio um dos que a gente tinha pedido, 

que é Viver e Aprender, né? Ele traz, assim, textos mais interessantes (...) 

Textos que não fossem sem sentido (...) São textos que a gente pode 

encaixar em outras áreas (...) Induz muito o aluno a fazer os seus próprio 

questionamento (sic)”. 

(...) 

“Então, quando a gente chega a ver o livro didático e começa a atuar na 

realidade da gente, há um monte de coisas que fica pra trás, porque... 

porque tem uma série de coisas, que ele não vem com uma bagagem que 

ele (o aluno) possa atingir aquilo ali, numa 4ª série”. 

A professora citou, assim, que, em relação aos conteúdos desenvolvidos no 

livro didático, eram trabalhadas questões como leitura, interpretação, ortografia e 

gramática, demonstrando que o aluno tinha uma certa dificuldade quanto à 

interpretação dos textos nele contidos:  

“Então, de repente, eu tenho um livro em que eu possa usar textos bons, 

eu possa explorar, mas tenho certa limitação. O aluno não consegue 

avançar mais do que aquilo (...) Matemática é interpretação. Quando 

você vai trabalhar com problemas é interpretação de texto pura. Você 

tem que chamar atenção pro verbo...” 

(...) 

“Então, o que é que a gente faz? Leitura, interpretação e a parte de 

ortografia e gramática. Escolhe os texto (sic) e a gente percebe que... na 

hora da interpretação... Como é que fica de difícil entendimento dele tirar 

conclusões. É muito difícil, ainda. Mas, a gente tem que conseguir. Tem 

aqueles que logo tão fazendo, mas, há outros que têm uma dificuldade 

maior. Mas, aí, é o recurso que a gente tem, a gente tá utilizando, e vê 



 124

 

como é que a gente pode utilizar”. 

(...) 

“... a parte de gramática, geralmente eu tenho tentado cobrar; a parte de 

ortografia, também; a parte de interpretação, tem coisa que a gente limita 

um pouquinho mais, porque já vai ficar (o aluno) mais angustiado no 

entendimento e precisaria de uma ajuda, uma explicação, uma coisa 

diferente”. 

(...) 

 “Então, o livro, eu tenho que adaptar uma coisinha daqui, puxando outra 

dali, explorando o que se pode, para poder, também, ele (o aluno) não se 

sentir “tão livre”, que, de repente, não sabe até pra onde vai, na utilização 

desta atividade”. 

Quando interrogada sobre os exercícios de AL que propunha a seus alunos, 

a professora mostrou, através de vários exemplos do seu cotidiano de sala de aula, 

que trabalhava com vários textos para que os alunos pudessem lê-los e, também, a 

partir do livro didático com conteúdos, como a parte de produção de texto, de 

redação, além "da criatividade" deles. Também concordância, formulação de 

parágrafo, uso de sinais de acentuação, de sinais de pontuação, emprego de letra 

maiúscula, separação silábica e função que determinada palavra exercia no texto 

produzido pelo aluno.  

Questões “mais gerais”, como a leitura, a produção de texto, a ortografia e a 

gramática, segundo a mestra, não eram tratadas todas de uma só vez, mas, eram 

intercaladas no seu trabalho pedagógico. 

Quanto aos conteúdos e exercícios de CVN propostos, a professora de 4ª 

série disse que trabalhava com a CVN, chamando a atenção do aluno para a 

palavra que teve a concordância errada quando "substantivo não concorda com o 

verbo, o pronome não tá concordando, o adjetivo não tem... Então, de repente, ele 
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não segue isso. Você chama ele junto de você: ‘Olhe isto aqui!’. Uns põem isto em 

prática, outros não”. 

Enfatizou que, sendo os verbos (os tempos verbais) um conteúdo a ser 

trabalhado no início da 4ª série, trabalhava com os alunos toda esta parte, inclusive 

cobrando no texto e por meio de sabatina, tentando ver "o que é pretérito, o que é 

passado, presente", embora de forma "bem elementar", já que estes conhecimentos 

seriam aprofundados, segundo M, na 5ª série. Chamava a atenção do sujeito, em 

uma oração, para a concordância, como disse realizar nas seguintes passagens: 

“Então, quando eu chego aqui, que vou trabalhar verbo e tento ver, vou e 

vejo o que é pretérito, o que é passado, presente; chamo a atenção do 

sujeito numa oração, não é? A concordância, né? Chego lá: o plural; olha 

o verbo, o pronome (...). Dar sabatina, onde você cobra conjugação de 

verbos todos os dias, onde você tá cobrando no texto, mas, ele (o aluno), 

tem que ‘tá chamando a atenção dele. (...) Aí, você cobra de forma bem 

elementar, quando ele possa colocar o verbo no plural, no singular, ver o 

verbo que ‘tá no presente, quando ele passa no futuro, como é que ele 

vai? Ele vai para o passado, como é que ele vai? Ele ‘tá no passado, 

como é que ele fica no presente? São coisas, assim, que você vai 

pincelando e que na 5ª série ele retoma tudo isso e faz um trabalho de 

uma forma mais apurada. Mas, até a 4ª série, as coisas são dadas assim, 

de uma forma bem mais simples. Então, esta é a questão: você não 

explora  uma coisa com muita profundidade, não”. 

No momento da entrevista, a professora não mencionou qualquer tipo de 

atividade de reescrita de textos na sala de aula, mas se referiu, em muitas ocasiões, 

à concepção de que faria uma “gramática contextualizada”, ao afirmar que “pegava” 

a produção de texto do aluno e “tirava daí a gramática”.  

Constatamos que na prática desta professora não havia uma preocupação 
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com o desenvolvimento de atividades de reescrita pelos alunos, não apenas por 

meio das entrevistas, mas, também, através das oito observações realizadas, nas 

quais não percebemos a ocorrência daquela estratégia. Através de seus 

depoimentos durante as entrevistas, constatamos que a noção de "gramática 

contextualizada" era reduzida ao mero tratamento dado a palavras e frases soltas, 

embora este se configurasse na reflexão sobre "passagens de textos" produzidos 

tanto pelos alunos quanto produzidos por escritores profissionais. 

Mais especificamente no tocante às observações, identificamos, em metade 

delas (4 observações de aula), que o trabalho de M partiu da reflexão de um texto 

enquanto unidade de sentido para, depois, serem trabalhadas frases soltas com a 

localização de determinadas palavras neles, como podemos exemplificar a partir do 

extrato de observação abaixo: 

(...) M pediu a alguns alunos que lessem o texto e, depois, 

solicitou que um deles lesse o título. A professora disse que o texto 

(“Cavalgando o Arco-Íris”) era de Manuel Bandeira e passava a visão 

de um menino que ia muito mais além daquilo que ele conhecia e que, 

às vezes, as pessoas não alcançavam esse horizonte. Disse que, com o 

tempo, as idéias vão se tornando mais amplas, mais abrangentes e que o 

texto estava tentando mostrar para eles (os alunos) algumas 

características sobre o mundo, repetindo a frase que ali estava: “vai 

além do horizonte”. (...)Ela procurou saber dos alunos quais foram as 

características que, no texto, foram dadas à palavra linha, ao que eles 

responderam que se tratava de 'preto' e 'reto'. Depois ela leu cada trecho 

do poema e indagou quais seriam os substantivos: - “Vai além do 

horizonte, tem algum substantivo, aí?” Perguntou, também quais eram 

as características do gigante. As crianças disseram, então, que se tratava 
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de poderosos. Perguntou-lhes se fossem procurar 'substantivos', 

'nomes', no primeiro parágrafo, quais seriam eles? As crianças 

responderam que seria 'mundo'. (3ª observação). 

Quanto ao tratamento dado às variedades lingüísticas, já vimos que a 

professora tinha uma noção arraigada de GNT (gramática normativa tradicional). 

Declarou que no ensino de língua portuguesa era preciso, enquanto professor, ser 

um bom modelo para os alunos, tanto na língua oral quanto na escrita, embora, em 

determinados momentos da entrevista, ela revelasse, em sua fala, não pluralizar 

algumas palavras, omitindo  marcas redundantes de CVN. Admitiu, durante a 

entrevista, que cometia tais "erros" e que tentava se policiar quanto a eles, pois 

eram "erros" que até os doutores, vez ou outra, cometiam:  

(...) “acho que nenhum professor… Não cabe bem pra uma professora, 

primeiro, ter muita dificuldade de falar, na expressão oral com 

determinados erros sérios, né? Eu me vejo policiando muito com isto. 

Quando tenho dúvida, estou lá com a gramática na mão, e tou lá com o 

dicionário, que não é pai dos burros, mas, dos inteligentes ... Na hora de 

escrever... Então, eu tenho… eu tenho esta minha preocupação com o 

meu próprio estudo”. 

Vimos que a professora afirmou que a dificuldade das crianças, quanto ao 

domínio da língua-padrão, devia-se ao fato de que os pais delas, geralmente, serem 

analfabetos que não tinham o hábito de ler e escrever. Isto parece demonstrar um 

preconceito quanto à variedade coloquial dos seus alunos. Concluímos isto, pelo 

fato da mesma ter dito que o "ciclo vicioso da linguagem dentro de casa" contribuía 

para que as crianças tivessem dificuldades em CVN, salientando que “crianças que 

convivem no meio em que todos falam muito bem, têm o hábito de escrever, a 

tendência maior é que haja facilidade (...) para absorver".  

Um dos exemplos citados por ela, quanto ao trabalho sobre as variedades 
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lingüísticas em sala de aula, foi uma atividade com uma música de Luiz Gonzaga 

("Asa Branca"). Aí, pareceu revelar um viés preconceituoso, talvez não 

constatado de forma consciente por ela. M contou-nos que os alunos disseram 

que a letra da música revelava a linguagem de um matuto e ela (a professora) 

disse-lhes que era um "vício de linguagem", uma "linguagem local", revelando a 

consideração da língua-padrão como superior e, muito provavelmente, como 

mais complexa que outras formas de falar e de escrever, entre as quais estão as 

variedades coloquiais das camadas populares. Além disto, M revelou o 

desconhecimento de que nem mesmo as pessoas letradas se utilizam sempre, 

em seu cotidiano, de uma “língua-padrão”, mas, da norma de uso real (MATTOS 

E SILVA, 1997). 

Nas observações da prática pedagógica desenvolvida por M verificamos 

que ela realizou, de fato, um ensino de Língua Portuguesa baseado na 

concepção de gramática normativa tradicional, priorizando a concepção de 

língua-padrão, de maneira muito transmissiva, chegando a nomear algumas 

regras para os alunos. O seguinte extrato de observação ilustra o que agora 

afirmamos: 

(...) A professora conversou um pouco com outro aluno e disse 

que ainda não tinha feito o exercício, que tinha embromado para 

copiar, ressaltando que tinha gente que não sabia conjugar o verbo 

chamar. Auxiliou os meninos a conjugá-lo ('Eu chamei. 'Tu?' 

'Chamou', responderam os alunos. 'Chamou, não! Chamaste! ''Ele 

chamou e Nós chamamos', ressaltando a terminação verbal desta 

pessoa)”. (2ª observação). 

(...) 

M disse que, se um aluno sabia a terminação de um verbo 

regular, sabia de todos os demais verbos regulares. Disse, ainda, que 
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nesta aula eles iriam aprender a conjugar os verbos. Perguntou se no 

tempo presente algo já tinha acontecido. As crianças responderam 

que não e a professora disse que ‘está acontecendo'. Explicou para os 

alunos que na conjugação do verbo estudar, no presente, na pessoa do 

tu, o verbo não ficava 'estuda', mas 'estudas', enfatizando o s no final 

do verbo, dizendo que era no plural e não no singular. Perguntou aos 

meninos como ficava o verbo 'estudar', no presente, para a pessoa do 

'nós' e eles responderam que ficava 'estudamos'. Perguntou em 

seguida, como é que se conjugava o mesmo verbo para a pessoa do 

'vós', que era da segunda pessoa do plural. Eles não responderam. 

Ela, então, disse-lhes que a pessoa do vós não era algo utilizado pelo 

nordestino, porque este estava mais habituado a falar  linguagem 

coloquial, substituindo o vós e o tu por você. Disse que as pessoas ‘eu, 

tu e ele’ eram do singular e que era 'vós estudais' (sublinhando no 

quadro a terminação verbal desta pessoa). ( 2ª observação). 

(...) 

A professora pediu para que os meninos guardassem os 

cadernos de Geografia porque todo mundo iria fazer um outro 

trabalho e comunicou-lhes que iria fazer uma 'revisada ' com eles, 

porque no outro dia eles poderiam esquecer. Ela que disse estavam 

vendo ‘sujeito, predicado e acompanhante do verbo com modificador'. 

Pediu que fizessem a identificação deles na frase: ‘Os discos e a 

televisão estão na estante da sala’. (...) Então, a professora passou 

para outra frase: ‘Marcos e Marcelo sujaram as roupas’. 

Interrompeu um pouco para dizer que os meninos estavam falando 
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‘sujaro’, ao invés de ‘sujaram’, marcando a desinência verbal de 

forma pluralizada. Disse que era preciso pluralizar para que o verbo 

pudesse combinar, concordar com o sujeito da oração. (7ª 

observação). 

  (...) A professora pediu que um aluno lesse o texto e ele 

atendeu. Ela falou que ele precisava ler pausadamente e devagar. 

Depois, pediu a uma aluna que fizesse a leitura e chamou a atenção de 

todos para o fato de que na estrofe 'e mesmos as pessoas mais graves' 

havia o s, porque era mais de uma pessoa envolvida". (8ª observação). 

Embora M tenha feito a distinção para as crianças entre a língua-padrão e 

a não-padrão percebemos, mais uma vez que isto se deu de forma transmissiva, 

verbalizando regras, pouco baseando a sua prática pedagógica no 

desenvolvimento da instigação e no confronto das diferentes hipóteses dos 

alunos diante das variedades dialetais. 

Quando questionada se estimulava a revisão e a correção feita pelos 

alunos de suas produções, ela disse que estimulava, inicialmente, a correção 

individual para, depois, fazer uma correção coletiva, a fim de que, 

gradativamente, o aluno passasse a desenvolver a autocorreção. Criticou seus 

alunos a este respeito, pois, não tinham atingido o grau de autocorreção 

desejado, o mesmo acontecendo com os seus alunos do curso noturno: 

"Eu procuro fazer uma correção coletiva, porque eles, na verdade, eles 

gostam que você pega (sic) o caderninho e você própria corrige. 

Então, eu acho…Você corrige, mas, eles não preencheram o erro, né? 

Eu digo, vamos corrigir junto (sic). Corrige (sic) junto (sic), depois 

retomem os cadernos para ver como é que a gente faz. Só que eles 

não corrigem muito. Eles não corrige (sic), não. A gente faz isso com 
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o pessoal do noturno. A mesma coisa, eles não corrige (sic), né? Mas, 

é uma forma que você tem de chamá-lo a descobrir o erro. Então, você 

apaga, faz de novo (...) mas, você vai chamar atenção para isso, aí, pra 

essa autocorreção.” 

Entretanto, a partir das observações de aula realizadas (cf. os extratos que 

apareceram anteriormente), percebemos que a professora M realizou mais a 

correção numa relação vertical de professor para aluno, desconsiderando-se o 

engendramento de situações quanto à reflexão no uso da língua. 

As principais dificuldades elencadas quanto ao ensino de AL por esta 

professora se evidenciariam na escrita, principalmente no que diz respeito ao 

emprego da concordância verbo-nominal, conforme as marcas típicas da gramática 

de prestígio: 

“(...) então, a gente recebe meninos altamente precários numa 3ª série, 

onde a alfabetização é quase nenhuma. Chega na 4ª série, a dificuldade 

de escrever continua sendo muito grande. Então, chegando na 4ª série, 

você não consegue fazer grandes milagres. Então, eu acho que seria 

um trabalho de base e onde os professores passassem por uma 

orientação, mas, não orientação corrida, porque não basta a gente ser 

capacitado, a gente tem que ter condições para isto”. 

(...) 

“Ah! Dificuldade, né? (...) Quando você acaba de falar se você mandar 

escrever, ele vai escrever errado. Então, é uma coisa que é constante e 

dificuldade (sic) vão aparecendo; agora, dificuldade muito grande na 

hora da concordância, quando ele vai usando singular e plural, uso do 

verbo, uso do pronome. Então, quando chega nesta parte… (...) Você 

percebe que há uma... uma confusão muito grande, que eles não têm 

este domínio. É muito difícil da gente trabalhar isso com eles. Então, 
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você tem que puxar; coisa de muito simples, vai ampliando, vai 

ampliando os exercício (sic) pra ver o que ele consegue disso”.         

(...) 

"(...) Porque quando chega para trabalhar o verbo, né?… Você pode 

trabalhar verbo que você pega alguns trabalhos que, onde você… Todos 

os dias você pode tá tirando o verbo ali, o adjetivo, o substantivo, 

chamando a atenção. Não adianta, nem que você isola determinados 

conteúdos e você observa que, tanto fica difícil tanto a conjugação do 

verbo quanto do emprego do verbo. Você observa que ele fala de um 

jeito… Ele até percebe que falou errado, mas, na hora da escrita, ele 

continua a escrever errado. Então, ele pode dizer 'nós entra' e ele 

percebe que não é 'nós entra', é 'nós entramos'. Mas, que na hora da 

escrita, ele não tem uma percepção maior de que ele também tá 

escrevendo errado. Ele percebe uma coisa, mas, também tá fazendo 

outra". 

Em termos de avaliação do ensino de língua portuguesa, especificamente 

quanto à gramática e à própria CVN, a professora afirmou que avaliava o 

desempenho do aluno de acordo com o critério estabelecido a ser cobrado por ela, 

se era "a criatividade", por exemplo, se era "a concordância", tendo que dosar o 

critério diante do conhecimento que o aluno tinha adquirido, podendo, desta forma, 

dar retorno nos exercícios referentes a esta disciplina: 

(...) "se eu vou cobrar... se eu vou numa produção de texto... E se é na 

produção de texto… numa produção… E se na produção eu vou cobrar 

apenas a criatividade do aluno? Então, eu tenho que estabelecer critério: 

se eu vou cobrar somente isso, mas, se naquela produção, eu vou 

cobrar a criatividade, o uso da gramática e o uso da concordância, 

então... Tenho que dosar diante do conhecimento, que eu acho que ele 
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pode me dar este retorno. E não posso ser tão exigente. Vou pedir 

conceitos, então, não vem um peso se ele não sabe conceituar, mas, se 

ele sabe explicar aquilo que aprendeu". 

Apesar do clima dentro de sala de aula ser autoritário e transmissivo  e da 

mestra impedir o entabulamento de conversas entre os alunos durante a aula, eles 

mostravam, espontaneamente, algum tipo de reflexão sobre a língua. Eis um 

exemplo: 

 (...) Depois, a professora saiu da sala de aula, falando com outro 

aluno que, se ele não fizesse a tarefa, a mãe dele não poderia vir mais à 

escola. Depois ela voltou para a sala e sentou-se. Posteriormente, 

interveio na conversa de um aluno com outro e disse: - ‘Eu chamais é, 

W?’ O menino W respondeu: - ‘Eu chamei, professora!’ Um outro 

aluno, ironizando, respondeu: -‘Eu chami, eu boti’. Alguns alunos 

repetiam: - ‘Eu acabi! Eu acabi!’. (2ª observação). 

A professora, no entanto, não se utilizava disto como instrumento de 

trabalho do ensino de Língua Portuguesa, como vemos nesta passagem em que 

os alunos tinham trabalhado, anteriormente, o tempo verbal passado.   

Podemos observar, todavia, que a professora não problematizou o 

levantamento de diferentes hipóteses. Na brincadeira dos alunos, percebe-se que 

eles estavam refletindo sobre a língua, nos levando a relembrar a teoria da 

Redescrição Representacional de Annette Karmiloff-Smith (1992), segundo a qual 

só podemos fazer o errado a propósito quando  temos os conhecimentos  

elaborados  a nível consciente explícito, principalmente verbal. A professora, 

entretanto, apenas dava respostas (as regras sobre a concordância verbo-nominal) 

de forma pronta e acabada para os alunos: 
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(...) A professora perguntou se no trecho ‘que eu desenho no 

caderno’ havia outro substantivo e os meninos responderam 

'caderno'. Um aluno disse que era 'desenho' e ela perguntou-lhes se a 

palavra 'desenho' era substantivo. Como não obteve resposta, disse-lhes 

que não se tratava de substantivo, passando a conjugar o verbo no 

tempo presente (“-Eu desenho, tu desenhas...”), perguntando-lhes o que 

era 'tu desenhas'. As crianças responderam, de forma enfática, que era 

'verbo'”. (3ª observação). 

(...) 

“(...)M disse que, ontem, no trabalho sobre verbo, houve aluno 

que teve dificuldade de identificar o verbo e a classe gramatical. 

Explicou que o verbo indica ação, estado e fenômenos da natureza, 

além do que os verbos poderiam estar em tempos diferentes: poderia 

estar no passado, no presente ou no futuro. Acrescentou que as 

crianças estavam fazendo uma confusão com estes tempos verbais, 

sendo preciso observarem se a pessoa que praticava a ação, se era eu, 

tu, ou se era nós. Disse que na hora do plural têm palavras que são 

invariáveis, não vão para o plural, e, também, não sendo todo plural 

que leva s. Falou que vai dar uma atividade para reforçar, não 

querendo ver nenhum aluno ‘enrolando’ para fazer a tarefa...” ( 2ª 

observação). 

Enfatizamos que nesta série, também, não existia um trabalho de revisão, 

de autocorreção, de leitura do próprio texto ou da produção do colega (pelos 

demais alunos), certamente pelo fato de a professora desenvolver uma prática 

mais transmissiva, com cerceamento da interação aluno-aluno. Durante as aulas 
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era comum a mestra passar de banca em banca para observar as atividades 

realizadas individualmente. 

Ao ser questionada sobre quais possíveis alternativas melhorariam o ensino 

de língua portuguesa, a professora M afirmou que o trabalho coletivo  seria ideal 

para que as professoras pudessem trocar experiências, como as diversas formas 

de trabalho com a gramática, confessando que ainda havia muito o que fazer no 

trabalho com a gramática, no que diz respeito ao aprendizado do aluno, na hora de 

se utilizar da linguagem escrita em suas produções: 

 "(...) agora, se há uma fórmula pra gente trabalhar  melhor... Eu até 

gostaria de ver as diversas formas que se trabalha em gramática. E é na 

troca de experiência que a gente vê muito isso, né? (...) Eu acho que a 

coisa surte efeito quando, na hora dele produzir… É nessa hora que 

estes conceitozinhos começam a atuar. Então, ele vai ter preocupação 

de cada palavra que ele vai escrever, de cada parágrafo, de cada 

coisinha que ele vai colocando, e é nesta hora onde você vai formular 

conhecimento, mas, isso vai acontecendo, assim, aleatoriamente; vão 

escrevendo; mas, não está muito preocupado. E por quê, aqui? Isso 

aqui não tá certo (referindo-se ao aluno). Então, eu acho pra eles 

chegarem neste estágio, né? A gente vai avançar muito ainda pra que 

nosso aluno de 4ª série, de um modo geral, ele consiga isso aí; eu digo 

4ª e 3ª série (sic), que ele possa conseguir isso aí, na hora de fazer sua 

própria produção". 

 

  3.4 – Confronto entre as concepções e práticas pedagógicas das duas  
professoras pesquisadas 

Em termos de delimitação dos aspectos comuns entre as duas práticas 

pedagógicas das professoras pesquisadas, no que diz respeito às entrevistas e 
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às observações, percebemos que ambas possuíam, como concepção de 

gramática subjacente às suas práticas, a “normativa tradicional”, ao terem 

explicitado, em seu que-fazer pedagógico, a ênfase sobre aspectos puramente 

tradicionais de ensino de nossa língua, como, por exemplo, a cobrança dos “tempos 

verbais”. 

Ademais, estas professoras, embora considerassem, intuitivamente (3ª série) 

ou não (4ª série) que a língua trazida pelos meninos à escola não é errada, 

revelaram em seus discursos, tanto durante as entrevistas quanto nas observações 

por nós efetuadas, um certo preconceito com a variedade coloquial dos alunos, 

parecendo considerá-la como uma língua menor frente àquela socialmente cobrada: 

a língua-padrão. Constatamos isto ao terem, as mencionadas professoras, 

enunciado uma certa ideologia da deficiência cultural dos alunos (SOARES, 1986), 

nos dois momentos – nas entrevistas e nas observações –, entendendo ser função 

social da escola transformar aquela "linguagem menos elaborada", aquele "vício de 

linguagem", "aprimorando a fala deles", porque eles teriam "uma série de carências 

no desenvolvimento da fala deles". Em suma, consideravam que a variedade 

coloquial dos alunos da rede pública de ensino, apenas, seria o ponto de partida (a 

ser abandonado) para que os mesmos pudessem dominar a variedade lingüística 

de prestígio. 

Ambas as professoras concordavam que a dificuldade dos alunos em 

relação ao emprego da CVN era devida à origem social deles, ao fato de viverem 

entre pessoas que se utilizam, no seu dia-dia, da variedade coloquial. 

Elas não realizavam a ponte entre a variedade de prestígio e as variedades 

não-prestígiadas, para além da mera constatação do que considerassem “certo” ou 

“errado”, por se pautarem numa concepção de gramática normativa tradicional. 

Além de algumas situações de trabalho com a concordância verbo-nominal a partir 

da supressão das marcas redundantes do plural, percebemos que a professora de 
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3ª série, talvez por ter uma formação mais recente do que a professora de 4ª série, 

se diferenciava, um pouco mais, quando citava para os alunos que eles não podiam 

falar, no momento em que, por exemplo, fossem obter uma vaga de emprego, da 

mesma forma como falavam entre si, com os colegas, aproximando-se, ainda que 

superficialmente, do conceito de competência comunicativa (TRAVAGLIA, 1998) 

que defendemos nesta pesquisa. 

Explicitamente, ambas as professoras pesquisadas, M e J, não se utilizavam 

das variedades coloquiais para um possível estabelecimento de atividades que 

realizassem um confronto com a língua-padrão, com o intuito de fazer com que as 

crianças, ao serem submetidas a estas diferenças lingüísticas, passassem a refletir 

em que contextos de maior ou menor formalidade seria requerido um determinado 

emprego do discurso oral e/ou escrito. Realizavam, isto sim, um ensino de língua 

mais apegado ao caráter transmissivo de regras do que problematizador das 

mesmas. 

Encontramos, ainda, como ponto concordante entre o discurso e as práticas 

das professoras, a compreensão de que o aluno se tornaria um bom produtor e 

leitor de textos a partir do momento em que eles fossem incentivados a produzirem 

e lerem textos, constantemente, como identificamos durante as observações 

efetuadas. Na realidade, as duas professoras trabalhavam com a GNT a partir de 

frases isoladas do texto em que anteriormente tinham investido didaticamente na 

sala de aula, denominando esta atuação como ensino pautado numa “gramática 

contextualizada”. 

Além destes aspectos, até para cumprirem com este eixo da textualidade, 

elas articularam em suas práticas, e não apenas em seus discursos, a preocupação 

de fazer com que os alunos utilizassem os dicionários e fossem freqüentadores 

assíduos da biblioteca da escola (a professora M como atividade extra-aula, durante 
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o intervalo entre as aulas) já que a grande maioria não possuía maiores condições 

de acesso aos bens escritos impressos, fora do espaço escolar. 

Quanto à seleção dos “conteúdos gramaticais”, percebemos que ambas 

priorizavam o ensino de concordância verbo-nominal, identificado a partir das 

entrevistas e em suas práticas pedagógicas do cotidiano, já que se tratava, 

segundo elas, de uma das principais dificuldades dos alunos. Buscavam, ademais, 

desenvolver um trabalho de incentivo à leitura e produção textual interdisciplinares, 

ao aliarem, em suas aulas, discussões, questionamentos de outras áreas do 

conhecimento, como Ciências, História e Geografia. Além dos exemplos já 

apresentados, constatamos isto, também, na fala da professora de 4ª série, 

quando dizia que alguns alunos não estavam conseguindo realizar determinados 

problemas de matemática porque não sabiam interpretar o enunciado dos 

mesmos, enfatizando que o estudo de nossa língua não poderia se dar de forma 

dissociada das demais disciplinas, porque ela estava “viva em nosso dia-a-dia”. 

Esta constatação de uma dimensão interdisciplinar nas práticas das duas 

professoras corrobora a afirmação delas, durante as entrevistas, de realização 

desta discussão de temas de outras áreas, no ensino de língua portuguesa, com 

outros saberes. 

Além disto, pudemos detectar nas entrevistas que as duas usavam a 

variedade coloquial, pois, mesmo tendo um bom nível de escolaridade (3º grau), 

não se utilizavam sempre em suas falas, das marcas de CVN, típicas da gramática 

de prestígio. 

Em termos de delimitação dos aspectos discordantes, percebemos que a 

professora da 4ª série era mais rígida que a professora da 3ª série, no que diz 

respeito ao controle do comportamento das turmas, o que, por sua vez, acabava  

se refletindo no tipo de interação desenvolvida em sala de aula (de forma 

individualizada entre professora e aluno), desfavorecendo um ensino de língua 
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caracterizado por maiores questionamentos e confronto de dúvidas. Um aspecto 

que consideramos como determinante para o desenvolvimento dessas relações 

individualizadas entre professora e aluno refere-se à incidência do manuseio do 

livro didático, na prática pedagógica desta professora, em comparação com a 

professora de 3ª série. Esta última, realmente, assim como tinha defendido durante 

a entrevista, aliava em sua prática o uso de outros materiais didáticos que não 

apenas o livro didático da escola. Por outro lado, a professora de 4ª série, 

diferentemente do que tinha afirmado na entrevista, praticamente só utilizava o livro 

didático da escola, sendo raras as vezes em que trouxe um texto extra.  

Quanto aos momentos de reescrita dos textos, identificamos que estes se 

davam mais acentuadamente no desenvolvimento da prática pedagógica da 

professora de 3ª série do que na prática pedagógica da professora de 4ª série, 

mais preocupada, esta última, em seguir os conteúdos e exercícios elencados pelo 

livro didático. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que a professora de 4ª 

série, apesar de ter revelado uma prática pedagógica mais transmissiva, 

demonstrou-nos uma certa preocupação em inovar os seus encaminhamentos 

didáticos, articulando a leitura e a produção de textos, embora eles servissem para 

o trabalho didático com frases isoladas, conforme afirmamos anteriormente. 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nossa pesquisa buscou analisar o processo de ensino e de aprendizagem 

da concordância verbo-nominal a partir do trabalho didático realizado numa rede 

pública de ensino, a fim de que fossem desvelados fatores que favorecessem 

(ou não) as crianças a se apropriarem das marcas típicas da gramática de 

prestígio. 

Realizamos dois estudos. O primeiro envolveu um levantamento das 

dificuldades apresentadas por alunos de 3ª e de 4ª séries (de duas turmas da 

rede pública municipal do Recife) no que concerne ao emprego das marcas de 

CVN prestigiadas, quando procediam à reescrita de uma narrativa. O segundo 

estudo, de caráter etnográfico, investigou duas professoras da mesma rede 

pública de ensino (regentes da 3ª série e da 4ª série, cujos alunos participaram 

do primeiro estudo) com o intuito de averiguarmos quais eram as concepções e 

práticas das referidas mestras, mais especificamente quanto ao ensino da CVN. 

Enfatizamos que a escolha das professoras não se deu de forma aleatória: foram 

ambas selecionadas pelo fato de já ter sido detectado, em pesquisa anterior 

(MORAIS, no prelo) que elas investiriam num processo de ensino e 

aprendizagem preocupado em focalizar as marcas de CVN , típicas da gramática 

de prestígio . 

Em nosso primeiro estudo, que se voltou para a análise quantitativa e 

qualitativa dos erros de CVN cometidos pelos alunos, constatamos um provável 
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efeito de escolarização, traduzido no melhor desempenho dos alunos de 4ª série, 

quando comparados com os alunos de 3ª série, que se evidenciou também na 

extensão do enredo das reescritas da história de “João e Maria”. 

Identificamos que entre os alunos da 3ª série e da 4ª série não foi 

significativa a diferença na marcação da concordância de gênero. 

A marcação indevida de elementos verbais no singular foi mais freqüente 

na 3ª série do que na 4ª série, enquanto que a notação indevida das marcas do 

elemento verbal plural teve menor freqüência em ambas as séries pesquisadas, 

sem se diferenciarem significativamente entre si. 

A maior incidência de erros resultantes da marcação indevida de 

elementos nominais no singular, na 3ª série e na 4ª série, revelou que esta era 

uma fonte de dificuldade comum em ambas as turmas. 

O exame das produções dos alunos apontou para dificuldades no emprego 

da CVN, não mencionadas na literatura, por nós consultada Constatamos, neste 

primeiro estudo, alguns casos que, provavelmente, estariam mais ligados à notação 

escrita, já que parece não ocorrerem na produção oral, como certos erros na 

marcação de gênero, além de alguns casos de oscilação em que as crianças ora 

notavam as marcas redundantes do plural, ora suprimiam-nas.      

Restava verificar se o ensino praticado ajudava-lhes a superarem essas 

dificuldades. Para tanto, em nosso estudo II, buscamos investigar as concepções e 

práticas das professoras das duas turmas, utilizando-nos, para isso, de uma análise 

qualitativa a partir do confronto entre entrevistas e observações de aula. 

Como evidências, encontramos a preocupação de ambas as professoras 

de tentarem inovar as suas práticas pedagógicas, sabedoras do que os 

documentos reguladores da área estão prescrevendo para o ensino de língua 

portuguesa: a análise lingüística. Todavia, detectamos que consideravam como 

inovação didática o que denominavam de "gramática contextualizada", ao lado 
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de um trabalho constante de leitura e produção de textos. Partiam de textos para o 

trabalho de análise de frases isoladas, enfocando o tratamento dos conteúdos 

gramaticais, como a CVN. Na realidade, as mestras estavam entendendo como 

ensino de gramática contextualizada o trabalho de leitura e compreensão de um 

texto para que, então, fosse solicitada às crianças a passagem de frases do 

singular para o plural (e vice-versa), além da conjugação de tempos verbais.  

Concebemos que, de fato, uma concepção de gramática contextualizada se revela 

pela reflexão sobre passagens de textos produzidos pelos alunos e por escritores 

profissionais, analisando o emprego de elementos lingüísticos na composição 

textual. Albuquerque (2000) e Morais (no prelo) também detectaram, entre 

professores das séries iniciais, uma concepção de “gramática contextualizada”, 

idêntica à revelada pelas mestras que acompanhamos no estudo II. 

Embora fosse louvável o trabalho interdisciplinar realizado por elas, não 

podemos omitir que ambas não desenvolviam um processo de ensino e 

aprendizagem reflexivo quanto à CVN e demais conteúdos gramaticais. Isto é, 

não efetivavam um ensino que se respaldasse na tomada de consciência do 

aluno, de modo a desenvolver a noção de competência comunicativa 

(TRAVAGLIA, ibid), aí incluída a apropriação das marcas de CVN típicas da 

gramática de prestígio. Em contraposição com o que expuseram durante a 

entrevista, percebemos algumas situações didáticas em que, muitas das vezes, 

as professoras assumiam uma postura de simples transmissão das regras da 

GNT, não oportunizando ao aluno refletir sobre as diferenças lingüísticas, 

adequando-as à maior ou menor formalidade requerida pelo contexto de 

produção discursiva. 

Por outro lado, identificamos, na prática da professora de 3ª série, uma 

busca de aproximação com uma didática mais reflexiva, quando percebemos, 

em suas aulas, atividades de reescrita textual pelos alunos. Sua prática era mais 
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"solta" do manuseio restrito do livro didático, contrariamente ao que pudemos 

constatar na prática da professora de 4ª série, ainda apegada à utilização do 

livro didático como um dos suportes essenciais ao desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Ainda, em relação às professoras investigadas, percebemos não existir 

uma conexão entre as dificuldades apresentadas pelos alunos e o ensino 

desenvolvido por elas. Este ensino se caracterizou pelo pouco investimento das 

professoras em atividades de reescrita/reelaboração, pelos alunos, dos textos 

que produziram, o que, em princípio, comprometia a possibilidade de efetivar-se 

um ensino voltado para o desenvolvimento da noção de competência 

comunicativa. Tal como propõe a perspectiva do bidialetalismo transformador, 

acreditamos que um ensino voltado a realizar aquela competência deveria partir 

do levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, o que eles sabiam (ou 

não), para que, posteriormente, fossem engendradas situações didáticas 

consonantes com o real desempenho dos aprendizes (em nosso caso, relativo à 

produção oral e notação das marcas de CVN). Afirmamos isto porque em 

nenhum momento conseguimos observar uma preocupação das mestras quanto 

à reelaboração das produções textuais das crianças no tocante à CVN. 

Identificamos, igualmente, que, tanto durante as entrevistas quanto nas 

observações, as professoras pareciam adotar uma concepção de variedades 

lingüísticas embasada na ideologia da deficiência cultural (SOARES, 1986). Elas 

demonstravam uma confusa noção de respeito às variedades lingüísticas, ao 

terem mencionado, durante as entrevistas, que consideravam ser função da 

escola fazer com que o aluno, "cheio de carências no desenvolvimento dele", se 

apropriasse da linguagem mais elaborada ("língua-padrão"), além de terem 

revelado mão conhecerem a não-existência de variedades lingüísticas 

superiores ou inferiores. Não pareciam compreender que diferentes variedades 
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lingüísticas apenas são diferentes e devem, segundo temos defendido ao longo 

de nossa pesquisa, ser utilizadas de acordo com o tipo de contexto de produção 

discursiva, seja ele oral ou escrito. Talvez isto se deva ao fato dessas 

professoras defenderem o ensino de língua portuguesa tendo como concepção 

de gramática a normativa e  como concepção de língua a padrão; concepções 

estas que excluem, no nível de didatização, o enfoque sobre as demais 

variedades dialetais existentes, vistas, a seu turno, como algo “menor”, 

“destituído de importância” no processo de ensino e de aprendizagem da  

Análise Lingüística e, especificamente da CVN. 

Diante disto, percebe-se que, entre o que as duas professoras declararam 

nas entrevistas e o que efetivaram em suas práticas, havia uma certa distância. 

Se o tipo de contrato didático defendido em seus discursos era aquele 

respaldado numa concepção de língua interacionista, percebemos que, embora 

elas tentassem inovar, ao enfatizarem as práticas constantes de leitura e 

produções textuais, inclusive a da reescrita de textos (no caso da professora da 

3ª série), suas práticas de ensino ainda estavam se pautando numa concepção 

de língua arraigada ao ensino da gramática normativa. Especulamos se esta 

pouca inovação quanto ao desenvolvimento dos encaminhamentos didáticos no 

ensino de língua portuguesa foi favorecida pelo fato dos nossos documentos 

reguladores não clarificarem, conforme já mencionamos anteriormente, o que 

seja um ensino pautado na análise lingüística e, prioritariamente não se desvelar 

o como fazer, no nível de viabilização de alternativas didáticas de AL 

condizentes com a atual perspectiva hegemônica para o ensino de língua. 

Ademais, segundo Biruel & Morais (2001, p. 14), persiste uma concepção 

tradicional permeando os livros didáticos de língua, inclusive aqueles 

recomendados pelo próprio PNLD. Conforme os autores agora mencionados, 

mesmo os livros recomendados tendem a pedir ao aluno que escreva de acordo 
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com a "norma padrão", fazendo com que as atividades de AL desvirtuem 

gêneros textuais e contribuam, talvez, para a manutenção de preconceitos 

lingüísticos", uma vez que não existe a explicitação, nos manuais didáticos, da 

importância do aluno escolher “determinadas variedades lingüísticas ou registros 

em função do tipo de interação comunicativa estabelecida” ( BIRUEL & MORAIS, 

ibid) 

Nossos dados apontaram para a necessidade dos nossos cursos de 

formação inicial e capacitações (formações) continuadas reverem  suas 

abordagens quanto ao ensino de Análise Lingüística, articulando os dois eixos 

da normatividade e da textualidade (MORAIS, 2000), a fim de que não ocorra o 

distanciamento verificado entre o modo como os especialistas estão concebendo 

o ensino da Análise Lingüística (aí incluída a CVN) e a forma com que os 

professores estão se apropriando de tais prescrições para o ensino do 

português, com  supostos tons inovadores. 

Esperamos que esta pesquisa contribua para a realização de futuras 

investigações a respeito do desenvolvimento de alternativas didáticas 

respaldadas na noção da competência comunicativa e da pedagogia do 

bidialetalismo transformador, além de pesquisas que busquem averiguar, mais 

aprofundadamente, como as crianças estão se apropriando das marcas de CVN, 

ao produzirem textos representativos de diferentes gêneros, tanto oralmente 

como por escrito. 

 

 

 "Não será possível ensinar para  
a participação, desalienação e libertação  

de classe com os mesmos livros  
didáticos, a mesma estrutura e a mesma 

relação pedagógica com  
que se ensinaram  

a ignorância, a submissão de classe". 

                                                                   (ARROYO, in HAJE, 1992) 
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ANEXO I : JOÃO E MARIA 
 
 

         Era uma vez um pobre lenhador alemão, que vivia numa cabana perto de 
uma floresta. Tinham-lhe ficado de sua primeira mulher, duas lindíssimas 
crianças, um menino, João, e uma menina Maria: a segunda mulher não teve 
filhos. O bom homem ganhava  a sua vida à custa de muito trabalho , e , num 
ano em que houve fome, chegou a temer que lhe faltasse pão em casa. 
         Uma noite em que esta idéia o atormentava disse à mulher: 
        "- Como havemos de arranjar para alimentar estas pobres crianças? Que 
vai ser de nós?" 
         -"Olhe", disse a mulher, "uma destas manhãs levaremos as crianças ao 
bosque, para o  sítio mais copado, dizemos-lhes que se sentem no musgo e que 
nos esperem até que tenhamos acabado o trabalho do dia; mas voltaremos lá e 
ver-nos-emos assim livres delas". 
         -"Não", exclamou o pobre lenhador, "não farei isso!" Não teria coragem de 
deixar à mercê dos lobos e dos ursos!" 
         -"Pois bem, então mande fazer quatro caixões; morreremos todos de fome. 
Demais, quem sabe se, em vez de serem comidos por lobos, não seriam 
recolhidos por pessoas caridosas?" 
         Tanto insistiu ela que o homenzinho acabou consentindo. 
         De manhã, a madrasta foi acordar os meninos e lhes disse: 
         -"Vamos, levantem-se, para ir conosco à floresta!" Tome cada um  o seu 
pedaço de pão, mas não o comam todo de uma só vez, porque não têm mais 
nada para o dia inteiro." 
         Puseram-se a caminho e, quando chegaram a um lugar bem espesso da 
floresta disse-lhes a madrasta: 
         -" Vocês ficam aqui, apanhando lenha, e eu vou acompanhar seu pai, que 
vai derrubar uma árvore muito longe daqui". 
         Joãozinho e Maria ficaram sós, apanhando lenha. Quando se sentiram 
muito cansados, sentaram-se e puseram-se a comer cada um o seu pedaço de 
pão. Não tinham medo, porque ouviram constantemente o ruído de pancadas 
vibradas contra uma árvore;pensavam que era o pai com o machado derrubando 
a árvore. Mas, não; era apenas um grande ramo que se tinha quebrado e, 
agitado pelo vento, batia contra o tronco. 
         A noite chegou e os pais não os vieram buscar. Maria começou a chorar e 
a alimentar-se. Ao menor ruído, pensava que era um  lobo que se aproximava 
para os devorar. 
         "_ Sossega!"-, dizia-lhe Joãozinho. "Quando a lua aparecer, pomo-nos a 
caminho". 
         Quando alua apareceu, pegou a irmãzinha pela mão e puseram-se os dois 
a procurar o caminho de casa. 
         Procuraram por toda a mata os rastros da passagem dos pais, mas nada 
encontraram. Estavam perdidos! 
         Depois de muitas horas de caminho, os pequenos, vencidos pela fadiga, 
abrigaram-se no buraco de uma árvore e adormeceram. 
         Quando acordaram tiveram a sorte de encontrar algumas frutas, e, depois 
de satisfazerem o apetite , encheram os bolsos. 
         Voltaram outra vez à procura do caminho de casa, mas não conseguiram 
encontrá-lo. 
         Joãozinho, sempre corajoso, animava a irmãzinha, que estava tão abatida 
que às vezes nem queria dar um passo. 
         Por fim, ao terceiro dia, encontraram uma casa que tinha as paredes feitas 
de doce de nozes e as janelas de açúcar-cande. 
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         Joãozinho arrancou um pedaço e disse: 
         -"Toma, irmãzinha, como recompensa das canseiras e tristezas que tens 
sofrido." 
         E a menina comeu alegremente o açúcar. Ouviu-se então uma voz dentro 
da casa, que dizia: 
         -"Cric-crac! Quem mastiga o meu açúcar?" 
         -"É o vento que parte os vidros", respondeu Joãozinho e arrancou um 
bocado maior que o primeiro, enquanto fincava o dente num bom pedaço de 
doce de nozes que tinha arrancado da parede. 
         A porta abriu-se e apareceu uma velha, muito velha, com uma cara 
horrível. 
         Os meninos, assustados, deixaram cair o açúcar e o doce, mas a velha, 
em vez de os repreender, sorriu, e disse-lhes: 
         -"Em  minha casa há coisas muito boas, não é verdade? Entrem, meus 
meninos, podem viver aqui e serão tratados como príncipes". 
         Os meninos tranqüilizados com estas palavras, não notaram os grandes e 
pontiagudos dentes   da velha , e entraram na casinha. Comeram pastéis, frutas 
e finíssimos bombons. Depois a velha levou-os para uma linda alcova onde 
havia duas caminhas muito limpas. Os meninos deitaram-se e adormeceram 
profundamente. 
         Mas a velha era uma bruxa muito má que tinha feito a sua casa de doce de 
nozes para atrair os meninos e devorá-los. A endiabrada mulher ria e cantava, 
antegozando já os bons petiscos que lhe estavam sendo preparados. 
         Muito cedo, entrou na alcova onde os meninos dormiam. Apalpou-os 
suavemente, mas não os encontrou tão gordos como pensava. 
         Quando acordaram, levou Joãozinho ao pátio e empurrando-o 
bruscamente, fê-lo entrar numa jaula. Depois, mudando de tom, disse à pobre 
Maria com uma voz dura e penetrante: 
         -"Vamos, preguiçosa, trabalha! Vai à cozinha e lá encontrarás tudo o que é 
preciso para prepara um bom almoço. Quando estiver pronto, vais comigo levar 
um bom prato ao teu irmão, pois quero engordá-lo antes de o comer". 
         Ao ouvir isto, a pobre menina chorou amargamente e de joelhos pediu à 
velha que perdoasse ao seu querido irmãozinho; mas a bruxa ameaçou-a de 
que, se não obedecesse imediatamente, a matava e a comia primeiro que a 
Joãozinho. 
         Então Maria acendeu o fogo e ajudou a bruxa nos trabalhos da cozinha. A 
velha levou, ela mesma, a comida a Joãozinho e, verdade seja dita, o menino 
estava muito mais sossegado do que se poderia imaginar. 
         Quando a velha, algum tempo depois, lhe pediu que passasse um dedo 
através das grades da jaula, o menino apresentou um osso de frango. 
         -"Credo!", -dizia a bruxa. "Como é estranho que, comendo tão boas coisas, 
lhe não aproveitem e continue tão agro! Como isso é estranho!" 
         E assim foi diversas vezes. 
         Passado um mês, a velha disse à menina: 
         -"Não quero esperar mais; faço anos amanhã e quero regalar-me com um 
bom assado! Matarei o teu irmão, esteja ou não gordo, e como também preciso 
de pão quente, prepara a massa e aquece o forno." 
         Maria, com o coração oprimido por tão grandes tristezas, dizia lá 
consigo:"Melhor seria que os lobos nos houvessem devorado. Teríamos morrido 
juntos e não me via agora obrigada a ajudar esta terrível bruxa a preparar a 
morte do meu Joãozinho". 
         Quando o fogo estava pronto chegou a velha e abriu a porta do forno. 
          -"Não sei se está como deve ser", disse; "entra tu no forno e dize-me se 
está quente". 
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          Estava pensando que a carne de menina, assada no forno, seria um 
petisco delicioso. Mas nos olhos ferozes da velha a pequena descobriu os 
desejos, e por isso respondeu: 
          -"E como hei de subir à boca do torno, sendo eu tão pequenina?" 
         -"Que tola que és!", grunhiu a velha. "Vou ensinar-te". E subindo 
numa  cadeira estendeu-se sobre a boca do forno. 
         -"Vês?", disse a velha; e preparava-se para descer. 
         Maria  fez um esforço desesperado, empurrou a velha para dentro do forno 
e fechou a porta com ferrolho, correndo a libertar Joãozinho da sua jaula. A 
velha bruxa, em meio das brasas, gritava como uma possessa:"-Àgua, meus 
netinhos!" 
         E os dois meninos, jogando azeite no fogo, respondiam:"Azeite, senhora 
avó!" O azeite aumentava o fogaréu e a velha esbravejava: " Água, meus 
netinhos: "Azeite, senhora avó!" 
         A velha morreu queimada e os meninos, ao percorrerem a casa, 
encontraram riquezas fabulosas. Encheram os bolsos de pérolas e diamantes, 
depois arranjaram um grande cesto com provisões e puseram-se a caminho em 
procura de sua casa. Quando ali chegaram viram o pai chorando a perda dos 
filhos e maldizendo-se por ter dado ouvidos  aos conselhos de sua mulher, que 
já morrera. 
          Joãozinho e Maria precipitaram-se nos braços do pai, que por pouco não 
morria de alegria. Entregaram-lhe as riquezas que tinham encontrado e depois 
viveram sempre felizes. 
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ROTEIRO DE PERGUNTAS 
 

JOÃO E MARIA 
 
1º momento: 
 
1º) Qual é o título da história? 

2º) Como iniciou a história? 

3º)Quem era o pai de João e Maria? Ele estava tendo algum problema em 

sustentar a família? 

4º) Qual foi o conselho que a madrasta de João e Maria deu para o pai deles? 

5º) Quando o pai de João e Maria os deixou no meio da floresta o que aconteceu 

depois disto? 

6º) O que foi que eles fizeram quando viram a casa de doces? 

7º) Quem estava dentro da casa de doces? 

8º) O que a velha da casa de doces falou para João e Maria quando os viu 

comendo os doces da casa? 

 

2º momento: 
 
1º) O que aconteceu quando João e Maria estavam dentro da casa de doces? 

2º) Por que a bruxa fez com que Maria cozinhasse enquanto João ficava preso 

numa jaula? 

3º) O que fez João quando a bruxa pedia que ele mostrasse o dedo? 

4º) Depois de um mês sendo João alimentado, o que a velha disse para Maria 

fazer? 

5º) O que Maria fez para ela mesma escapar de virar comida para a bruxa? 

6º) O que aconteceu à velha depois  que Maria subiu numa cadeira e se 

estendeu sobre a boca do forno? 

7º) O que João e Maria fizeram depois que a bruxa morreu? 

8º) Quando João e Maria voltaram para casa, o que eles viram? 

9º) O que fizeram com as riquezas que pegaram na casa da bruxa? 

10º) Como a história de João e Maria terminou? 
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ANEXO II: EXEMPLOS DE ATIVIDADES DE REESCRITA 
INFANTIS 
 
 
 
 
 



 157

 
 

 



 158

 

 
 
 
 
 

 



 159

 
 
 
 
 
 

 



 160

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 161

 
 

 
 
 
 

 
 



 162

 
 
 
 
 

 

 



 163

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 164

 
 
 

 
 
 

 



 165

 
 

 
 



 166

 
 
 
 
 

 

 



 167

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 168

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 169

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 170

 
 

 



 171

 

 
ANEXO III: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Análise Lingüística(AL) / Gramática(G) /Concordância Verbo-Nominal                    

(CVN) 

 

Objetivos Gerais 

1. Qual o seu objetivo na área de LP com seus alunos desta série? 

2. Com relação à AL/G que objetivos você tem para esta turma este ano? 

3.O que você espera que seus alunos aprendam? 

4. O que você espera que seus alunos aprendam sobre o uso da CVN?  

5..Na sua opinião, o que deveria ser feito para que os alunos aprendam 

português na escola? 

 

Livro 

1. Que livro de LP você está usando com sua turma este ano? 

2. Foi você quem escolheu o livro? 

3. Que critérios são levados em  conta para selecionar os livros? 

4. Que papel o livro tem no seu trabalho de AL/G?  

5. O que você acha dos conteúdos e exercícios (de  AL/ G ) propostos? 

6. O que você acha dos conteúdos e exercícios de CVN propostos? 

7.Que conteúdos  gramaticais são escolhidos e como são ensinados? Há algum 

destaque para a CVN? Se há, qual? 

8. O livro didático combina com suas idéias sobre como se deve trabalhar Língua 

Portuguesa na sala de aula?  
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Proposta da Rede 

 

1. Você já leu a proposta de Língua portuguesa da Rede? 

2.( Caso sim) o que você acha da parte dela que trata do ensino de AL / G? 

3. O que você acha do tratamento dado à CVN? 

 

Trabalho com Gramática (CVN) no dia-a-dia 

 

1.Você considera importante trabalhar AL/G  com seus alunos? Por quê? 

2.Você trabalha gramática (AL) sistematicamente com seus alunos? Por quê? 

3. Reserva momentos específicos na programação semanal?  

4. Você já mudou algo na forma como trabalha o ensino de Português e de 

AL/G/ CVN ? 

5. Como você organiza o trabalho que vai fazer em AL/ G/ CVN?  

     Em que baseia?  O que mais influencia seu trabalho nessa área? 

    Consulta Gramáticas? 

 6. Como concilia as atividades de Leitura, Produção de Texto e Gramática? 

7. Que tipo de atividades/exercícios de AL  você trabalha com seus alunos? 

8. E em relação à  CVN, que tipo de atividades são realizadas? 

9.Descreva o trabalho que você fez com seus alunos em AL nessa unidade  

  (detalhes), focalizando a CVN. 

10.Quais as principais dificuldades gramaticais apresentadas por seus alunos? 

    Quais  dificuldades no que tange à CVN são mais evidentes? 

11. Para você, por que os alunos têm dificuldades em aprender gramática e  

     especificamente CVN na escola? 

12. Como você avalia se seu aluno aprendeu os conteúdos de Al/G ? Como você 

avalia a CVN? Como? 
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13. Que peso a parte de G e especificamente a CVN tem na avaliação? 

14. (Investigar a importância que dá aos alunos aprenderem a classificar 

palavras (substantivo, adjetivo) e saberem definir (o que é substantivo, o que é 

adjetivo, etc). Investigar se seleciona os conteúdos ou segue o livro. 

15.Você acha que aprender a classificar palavras (substantivos, adjetivos, 

verbos, etc) ajuda o aluno a se tornar melhor produtor de textos e leitor? Se sim: 

Como?-Se não: Por quê? 

16. Existe cobrança , na escola, ou das famílias, de que você trabalhe Al/G com 

seus alunos? 

17. Como você trata , na sala de aula, as variedades de pronúncia/linguagem de 

seus alunos (modos de falar e escrever  que fogem ao português-padrão? 

18.  Você acha importante ensinar a variedade culta (de prestígio) na escola?  

19.  O que você tem feito para ajudar os alunos a se apropriar da linguagem 

padrão? 

20. Você estimula a revisão, correção da produção dos seus alunos? 

21. Na sua opinião que alternativas permitiriam melhorar o ensino de gramática? 
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