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Aula de Português 
 
A linguagem 
na ponta da língua, 
tão fácil de falar 
e de entender. 
 
A linguagem 
na superfície estrelada de 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, equipáticas, 
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 
 
Já esqueci a língua em que comia, 
em que pedia para ir lá fora, 
em que levava e dava pontapé, 
a língua, breve língua entrecortada 
do namoro com a prima. 
 
O português são dois; o outro, mistério. 
 
         
           (Carlos Drummond de Andrade) 



 

 

RESUMO 
 

 
 O ensino de Língua Portuguesa tem, sem dúvida, representado um 
problema constante para muitos professores da área nas escolas de ensino 
básico. Alguns professores, diante das constantes e reiteradas críticas ao 
ensino de língua materna – que muito provavelmente ocorram por conta dos 
resultados pouco satisfatórios das avaliações oficiais sobre o desempenho dos 
estudantes – sentem-se desnorteados sobre o que fazer em sala de aula. 
Muitas vezes o desnorteio é tal que os professores acabam não fazendo nada 
que seja significativo para o desenvolvimento comunicativo dos alunos. Esse 
tema, que não é novo, mas atual,  se impõe pela recorrência das discussões e 
críticas na academia sobre quais são os objetivos do ensino de Língua 
Portuguesa  e a crise que o ensino dessa disciplina atravessa. Em suma, o 
ensino hodierno de Língua Portuguesa, em nível básico,  não tem suprido as 
exigências que se impõem ao alunado  brasileiro – que os estudantes, ao 
concluírem o ensino médio, escrevam, leiam e falem com competência. Que 
relação esse quadro tem com a formação e a prática dos professores de 
Língua Portuguesa em sala de aula? Em que medida as Diretrizes Oficiais para 
o ensino de Língua Portuguesa são utilizadas como referencias para o trabalho 
em sala de aula? São essas questões que nortearam a pesquisa. Para 
responder a essas perguntas realizamos uma pesquisa bibliográfica e empírica 
de viés qualitativo. A pesquisa bibliográfica, fundamentada nos PCNs de 
Língua Portuguesa, Sírio Possenti, Luiz Carlos Travaglia, Donald Schön, 
António Nóvoa, entre outros, nos forneceu subsídios teóricos sobre as 
diretrizes para o ensino de Língua Portuguesa  e sobre a formação do 
professor. Com a pesquisa de campo a intenção foi a de analisarmos o ensino  
de língua materna. Para tanto, ouvimos 10 professores e 50 alunos da rede 
pública de ensino do estado de São Paulo, com o objetivo de conhecer as 
opiniões e impressões desses  professores  e  alunos  sobre o ensino de 
Língua Portuguesa. A análise dos dados revela que os avanços teóricos no 
campo da Linguística foram parcialmente incorporados pelos professores, ou 
seja, os docentes, em suas práticas de sala de aula, restringem-se, muitas 
vezes, a repetir o mesmo ensino a que sempre estiveram habituados. Os 
resultados desse estudo, ainda que circunscritos a uma dada realidade, 
apontam para a necessidade de se buscar meios efetivos para que a formação 
inicial e continuada dos professores de Língua Portuguesa possam contribuir 
com novas práticas de ensino em sala de aula.    

 

Palavras-chave: Ensino; Língua Portuguesa; Formação de Professores. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 The teaching of Portuguese language has undoubtedly represented a 
constant problem for many teachers in the area elementary schools. Some 
teachers, in the face of constant and repeated criticism of the teaching of 
mother tongue - which most likely occurs because of the unsatisfactory results 
of official evaluations about the performance of students - feel bewildered about 
what to do in the classroom. Often the disorientation is such that teachers end 
up doing nothing that is meaningful to the students' communicative 
development. This theme, which is not new, but current is imposed by the 
recurrence of discussion and criticism in the academy about what are the 
objectives of the teaching of Portuguese Language and the crisis through the 
teaching of this discipline. In short, today's teaching of Portuguese language at 
a basic level, it has supplied the demands that are imposed on the Brazilian 
students - that students, when they complete high school, write, read and speak 
competently. What relation has this situation with training and practice of the 
Portuguese-speaking teachers in the classroom? To what extent the official 
guidelines for the teaching of Portuguese language are used as references for 
work in the classroom? These are questions that guided the research. To 
answer these questions we performed a literature search and qualitative 
empirical bias. The literature, based on the PCNs of Portuguese, Syrian 
Possenti, Luiz Carlos Travaglia, Donald Schön, Anthony New, we provide 
theoretical support about the guidelines for the teaching of Portuguese 
language and the training of teachers. With the field research the intention was 
to analyze the teaching of mother tongue. To this end, we hear 10 teachers and 
50 students from public schools of São Paulo, in order to know the opinions and 
impressions of teachers and students about the teaching of Portuguese 
language. Data analysis reveals that the theoretical advances in the field of 
linguistics have been partially incorporated by teachers, or teachers in their 
classroom practices, are restricted, often repeating the same teaching that have 
always been accustomed . The results of this study, although confined to a 
given reality, point to the need to seek effective means for the initial and 
continuing training of teachers of Portuguese Language can contribute to new  
teaching practices in the classroom. 
 
Keywords: Teaching; Portuguese; Teacher Education. 
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INTRODUÇÃO   

 

Ao término de minha adolescência, já no fim do ensino básico, encantei-

me com a leitura, não por influência da escola, mas da vida, por aspirações 

pessoais, pois nas aulas de português só falávamos do esqueleto da língua, 

isto é, da gramática.  

Não me lembro de nenhum livro que tenha lido, de nenhum texto que 

tenha produzido durante o ensino básico, que tenha sido significativo para o 

desenvolvimento de minha competência leitora e escritora. Só me recordo das 

aulas de análise fonológica, análise morfológica, análise sintática... Fiz tanta 

análise que penso precisar de um analista para esquecer as análises 

gramaticais.  

Contudo, a relação com a leitura foi tão forte que acabei querendo 

aprender sobre as letras e a arte de trabalhar com elas. Assim, em 2001 

ingressei no curso de letras da Universidade do Grande ABC.  

Nesse curso conheci bons professores, por exemplo, o professor Flávio 

Botton, mestre que ministrava aula de Literatura Portuguesa; o professor 

Sérgio Simka, que ministrava aula de Produção de Textos; a professora 

Angélica Mendes, que ministrava aula de Metodologia da Pesquisa; a 

professora Sandra Regina que ministrava aula de Literatura Brasileira; o 

professor Guilherme Pinho que ministrava aula de Linguística; o professor 

Sidiney que ministrava aula de Língua Portuguesa; a professora Marisa 

Munhoz que ministrava aula de Psicologia da Educação; a professora Vânia 

Diniz que ministrava aula de Prática de Ensino. Todos esses mestres 

influenciaram-me e despertaram-me para os estudos da linguagem e da 

educação. 

Contudo, recebi uma instrução muito teórica em minha formação inicial. 

A ênfase do curso eram as teorias linguísticas, as teorias pedagógicas, as 

teorias literárias e não o currículo de Língua Portuguesa do ensino básico e 

nem as práticas de ensino de língua, em outras palavras, o foco do curso 

desviava-se dos conteúdos do ensino fundamental ll e  médio e da didática da 

língua portuguesa, ou seja, não me ensinaram a ensinar os conteúdos da 

educação básica.     
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Em 2006 iniciei o curso de Especialização em Língua Portuguesa na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde o “encanto” pelo estudo e 

pesquisa floresce, embora já estivessem presentes na graduação, mas em 

forma embrionária.  

No ano de 2008 iniciei o curso de Especialização em Docência no 

Ensino Superior na Faculdade de Mauá.  

No ano de 2004 tive uma breve e desagradável experiência com o 

magistério. Em abril desse ano, ainda estudante de Letras, comecei a trabalhar 

como professor eventual, conhecido também como “quebra-galho”, em uma 

escola estadual, no município de Mauá.  

Foram alguns meses, mas muito duros, difíceis... Como professor 

eventual tinha que ficar na escola em dois períodos, manhã e tarde ou tarde e 

noite, esse era um dos pré-requisitos exigido pelo diretor da instituição para 

que os estudantes/professores fizessem cadastro na escola para atuarem 

como eventuais. Mas esse não era o maior problema, a maior dificuldade era a 

quantidade de aulas, pois nos dois períodos que éramos “obrigados” a ficar na 

escola dávamos poucas aulas, não porque os professores titulares não 

faltassem, e sim, porque éramos muitos. As aulas dos professores faltantes 

tinham que ser divididas entre cinco eventuais, isso implicava em poucas aulas 

para cada um dos professores substitutas presentes na unidade escolar.  

Muitas vezes duas ou três aulas no dia. 

Além dos problemas das poucas aulas e dos baixos vencimentos 

mensais tínhamos que encarar um enorme desrespeito por parte dos alunos 

que, em sua grande maioria, não faziam nada nas aulas dos professores 

“substitutos”, pois não valiam nada as nossas aulas, era isso o que boa parte 

dos discentes diziam quando tentávamos ministrar aula.    

Em novembro deste mesmo ano deixei o magistério, pois não suportava 

mais ser “quebra-galho”. Voltei a trabalhar na área administrativa, atividade 

profissional que exercia antes de ingressar no magistério. 

Em dezembro de 2007 participei de um processo seletivo no município 

de Mauá para ingressar no magistério para ministrar aulas, como professor 

temporário, de língua portuguesa. Fui aprovado.  

Em março de 2008 fui convocado para a escolha de aulas. Nesse 

mesmo mês  comecei a trabalhar na unidade escolar EMEJA Clarice Lispector 
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(onde trabalho até hoje). Nessa escola ministro aulas desde o 5º ano do ensino 

fundamental II até o 3º ano do ensino médio. 

Em meu cotidiano enfrento muitas dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem da língua materna no trabalho com a leitura, com a produção de 

textos, com a análise linguística, com a correção dos textos produzidos pelos 

alunos.  

Acredito que muitas dessas dificuldades advêm das lacunas presentes 

em minha formação inicial, visto que, o curso não me preparou para o dia-a-dia 

da sala de aula – e isso não é uma constatação só minha - muitos de meus 

colegas enfrentam os mesmos problemas. Usando uma metáfora literária, 

podemos dizer que recebemos uma formação Romântica e não Realista.   

 Segundo Esteves (1999a), a formação inicial dos professores tende a 

estimular o estereótipo ideal, que representa o polo positivo da imagem do 

professor, destacando o que o professor “deve” fazer ou o que o professor 

“deve” ser; sem que, ao mesmo tempo, ele seja adequadamente preparado 

para a prática do ensino. O docente em início de carreira ficará desarmado e 

desconcertado ao perceber que a prática real do ensino não corresponde aos 

ideais românticos com os quais ele foi formado. Para o autor, o professor 

neófito, ao se deparar com a áspera e dura realidade da vida cotidiana em sala 

de aula, sofre de um  mal denominado “choque com a realidade”, esse impacto 

bruto faz com que muitos desses profissionais abandonem a profissão.    

Desde o início de minha formação li muitos livros e artigos sobre o 

ensino de Língua Portuguesa – temática que me acompanha desde o primeiro 

semestre do curso de letras – inclusive sendo tema de meus trabalhos de 

conclusão de curso, na graduação e na pós-graduação em Língua Portuguesa. 

Os caminhos que trilhei, os autores que li, os encontros, os 

desencontros com o ensino-aprendizagem da língua conduziram-me ao 

mestrado para continuar pesquisando esse tema que tanto me atrai: o ensino 

de língua materna.   

 O ensino de português tem, sem dúvida, representado um problema 

constante para muitos professores de Língua Portuguesa das escolas de 

ensino básico. Esses professores, principalmente depois das constantes e 

reiteradas críticas ao ensino de língua materna e também à própria teoria 
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gramatical e à gramática normativa, sentem-se desnorteados sobre o que fazer 

em sala de aula.  

 Esse  tema, que não é novo, mas atual,  se impõe pela recorrência das 

discussões e  críticas na academia sobre quais são os objetivos do ensino de 

Língua Portuguesa e a crise que o ensino dessa disciplina atravessa. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – 

PCNLP (1998, p.40) “ao longo dos oito anos do ensino fundamental, espera-se 

que os alunos adquiram progressivamente uma competência em relação à 

linguagem que lhes possibilite resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso 

aos bens culturais e alcançar participação plena no mundo letrado”.   Os 

PCNLP (1998) não pretendem ser um receituário aos professores e 

educadores, mas sim orientar esses profissionais na construção de uma 

educação cidadã e “toda educação verdadeiramente comprometida com o 

exercício  da cidadania precisa criar condições para o desenvolvimento da 

capacidade de uso eficaz da linguagem” (PCNLP, p. 30). O ensino de 

português deve proporcionar aos educandos acesso aos saberes linguísticos 

necessários para a plena participação político-social. 

 De acordo com Antunes (2003),  as aulas de português, para as séries 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, seriam aulas de: falar, ouvir, ler e 

escrever textos em Língua Portuguesa. Para ela, é o uso da língua, que ocorre 

por meio de textos, em um fluxo de uso, reflexão e uso, que deve ser  o objeto 

de estudo da língua.     

 Mas, na prática, em muitas salas de aula, os PCNLP e as teorias não 

têm norteado o cotidiano escolar. Segundo Travaglia (2003), o ensino de 

Português nas escolas brasileiras tem sido prioritariamente prescritivo, 

apegando-se a regras da gramática normativa estabelecidas de acordo com a 

tradição literária clássica, da qual é tirada a maioria dos exemplos. Tais regras 

e exemplos são repetidos ano após ano, como formas corretas e boas a serem 

reproduzidas na  expressão de nossos pensamentos. Há uma ausência muito 

grande de produção textual e compreensão textual nas aulas de língua 

materna. Percebe-se uma concentração muito grande no uso de 

metalinguagem no ensino de Língua Portuguesa para a identificação e 

classificação de categorias, relações  e funções dos elementos linguísticos, o 
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que evidencia  um ensino prescritivo de língua materna. Gasta-se grande parte 

do tempo das aulas no aprendizado e utilização dessa metalinguagem, que não 

avança, pois anos a fio, se insiste na repetição dos mesmos tópicos 

gramaticais (classificação de palavras e suas flexões, análise sintática do 

período simples e composto, noções de processo de formação de palavras, 

regras de regência e concordância, regras de acentuação e pontuação, etc.). 

 O ensino hodierno de língua materna, em nível básico,  não tem suprido 

as exigências que se impõem ao alunato brasileiro – que os estudantes, ao 

concluírem o ensino médio, escrevam, leiam e falem com competência. 

 Que relação esse quadro tem com a formação e a prática dos 

professores de Língua Portuguesa em sala de aula? Em que medida os 

Parâmetros Curriculares Nacionais são reconhecidos e utilizados como 

referenciais para o trabalho em sala de aula? São essas questões que irão 

nortear a pesquisa.  

Nossos objetivos são:  

1. Analisar os documentos oficiais que orientam a formação e a atuação 

dos professores de Língua Portuguesa do ensino fundamental II; 

2. Investigar a atuação do professor de Língua Portuguesa do ensino 

fundamental II, de forma a discutir sobre a adequação de sua formação, 

inicial e continuada, para desempenhar sua atividade profissional; 

3. Investigar as percepções e opiniões dos estudantes sobre o ensino de 

Língua Portuguesa. 

 Para a concretização dos objetivos supracitados, realizamos uma 

pesquisa bibliográfica e empírica. A pesquisa bibliográfica nos forneceu 

subsídios teóricos sobre as diretrizes para o ensino de Língua Portuguesa e 

sobre a formação do professor. A pesquisa empírica investigou o ensino 

hodierno de Língua Portuguesa por meio da aplicação de um questionário que 

teve o objetivo de conhecer as opiniões e impressões de professores e alunos 

sobre o ensino de língua materna. A pesquisa de campo foi realizada com 10 

professores de Língua Portuguesa em quatro escolas públicas, duas estaduais, 

localizadas no município de Santo André e duas municipais, localizadas no 

município de Mauá,  no Estado de São Paulo.  
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 Esta Dissertação divide-se em quatro capítulos. No primeiro, discutimos  

o contexto educacional brasileiro desde a década de 1950 até os dias atuais.

 No segundo, abordamos a crise do ensino de Língua Portuguesa nas 

escolas brasileiras. 

 No terceiro, apresentamos o conceito de educação linguística e sua 

relação e contribuição para o ensino de Língua Portuguesa. 

 No quarto,  analisamos e discutimos o discurso de professores e alunos 

sobre o ensino de Língua Portuguesa por meio da aplicação de questionários 

para professores e alunos da rede pública de ensino, com intenção de 

obtermos informações sobre  suas opiniões, considerações de ensino em sala 

de aula.  
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Capítulo 1 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 Neste capítulo refletiremos  sobre a educação brasileira a partir de 1950, 

abordando o contexto educacional que vai da década de 1950 até os dias 

atuais. Para isso abordaremos as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, desde a primeira (1961) até a de 1996. O foco da abordagem será a 

formação de professores, principalmente, a associação entre teoria e prática 

preconizada pela Lei 9.394/96, com destaque para o estágio na formação 

inicial de professores.     

 

1.1. O Contexto Educacional Brasileiro na Segunda Metade do Século XX  

 

Muitos pesquisadores têm estudado e produzido vasta literatura sobre o 

tema do fracasso do sistema escolar nos mais diversos países: do continente 

europeu, da América Latina, dos Estados Unidos. Inseparável dos fatores 

sociais, políticos e econômicos que compõe esse quadro, a questão da 

formação do professor, inicial e continuada, tem sido apontada como um dos 

principais problemas pelos especialistas. 

 No Brasil, a baixa qualidade do sistema escolar tem ocupado lugar de 

destaque na mídia e nos discursos oficiais. Os baixos rendimentos do alunado 

brasileiro são vinculados à má qualidade da formação e ao despreparo dos 

professores. 

 Demo (1996, p. 265), ao buscar os resultados avaliativos do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) declara: 

 

 O Brasil representa uma das situações mais atrasadas no plano 
mundial, quer se trate da maneira como prepara os formadores e os 
recapacita, quer se trate dos rendimentos escolares dos alunos. A 
avaliação do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica) tem revelado dados assustadores, que, além de sinalizarem 
baixíssimo desempenho escolar, implicam despreparo espantoso por 
parte dos docentes.  

 

De acordo com Santos (2007), a formação docente tem sido objeto de 

vários estudos ao longo do período que vai desde 1960 até os nossos dias. 

Essas pesquisas apresentam diferentes abordagens. Segundo o autor, até 

1960, a influência escolanovista levou à elaboração de trabalhos que primavam 
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por uma formação voltada para o processo de ensino aprendizagem e seus 

produtos, isto é, buscava-se instruir os futuros mestres com as melhores 

técnicas de ensino.  

Ainda segundo esse autor, essa abordagem levou as políticas 

educacionais à padronização dos currículos, objetivando direcionar a ação 

docente, evitando assim possíveis desvios provocados pela falta de preparação 

de muitos professores. Consideramos essa padronização uma interpretação 

simplista da proposta escolanovista, visto que, este movimento objetivava 

romper com o paradigma da escola tradicional pela diversificação das práticas 

de ensino. 

Embora Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, dois dos pioneiros da 

escola nova, defendessem a padronização do ensino, pois eram adeptos de 

uma visão mais conservadora e tradicional da educação, devemos lembrar que 

o movimento da escola nova tinha um posicionamento político-ideológico de 

diversas origens. 

Ghiraldelli Jr. (2003, p. 52-53) expressa-se da seguinte forma sobre a 

ideia de educação dos dois pioneiros da escola nova: 

 

 Os estudos de psicologia de Lourenço Filho vieram a contribuir com a 
teoria endossada por Fernando de Azevedo, sobre a necessidade de 
a escola dirigir a vocação e a orientação profissional, de modo a 
colaborar com a divisão social do trabalho na sua tarefa de 
harmonização da sociedade. A idéia era basicamente durkheimiana: 
se cada um tivesse uma profissão, na qual chegou por vocação, 
então a sociedade passaria a se organizar de um modo mais coeso, 
através de uma solidariedade que seria mais apropriada ao 
funcionamento harmônico do organismo social. Isto pela razão de que 
cada indivíduo precisaria do outro, do serviço do outro; não haveria 
espaço para a oposição ao outro ou desprezo do outro; assim a 
solidariedade, pela qual a sociedade se manteria coesa, dependeria 
menos da boa vontade de cada um e mais da própria dinâmica 
necessária ao funcionamento do organismo social. 

 

 A ideia exposta acima evidencia a presença de aspectos do positivismo 

educacional, base da escola tradicional, uma escola voltada e preocupada, 

única e exclusivamente, com o mundo do trabalho.  No entanto, não podemos, 

com base nisso, fazer uma interpretação equivocada do movimento da escola 

nova no Brasil. Para Santos (2007), um exemplo disso é a política  educacional 

implementada por Anísio Teixeira. Para o autor, esse pioneiro da escola nova, 

era um adepto tanto das contribuições liberais quanto das contribuições 
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socialista no que se refere à defesa da democratização do ensino. Para 

Teixeira (apud Santos, 2007, p. 19): 

 

 A escola é local propício para a construção desta consciência social. 
Nela o indivíduo adquire valores: nela há condições para formar o ser 
social. Como a escola visa formar o homem para o modo de vida 
democrático, toda ela deve procurar, desde o início, mostrar que o 
indivíduo, em si e por si, é somente necessidade e impotências; que 
só existe em função dos outros e por causa dos outros; que a sua 
ação é sempre uma transação com as coisas e pessoas e que saber 
é um conjunto de conceitos e operações destinadas a atender 
àquelas necessidades, pela manipulação acertada e adequada das 
coisas e pela cooperação com os outros no trabalho que hoje é 
sempre de grupo, cada um dependendo de todos e todos 
dependendo de cada um. 

  

Desde a década de 1950, Teixeira demonstrava sua preocupação com a 

formação de professores que, para ele, deveria transformar-se perante a fase 

nova da civilização industrial, mas por livre e espontânea vontade, e não 

esperar pelo momento em que se visse mais atingida a mudar pelas pressões 

do tempo presente.  

 Para Teixeira (apud Santos, 2007), a sociedade brasileira necessitava 

de um novo tipo de professor, com mais cultura e experiência. Portanto a 

formação do professor deveria acontecer em nível superior, para diminuir o 

número de educadores despreparados em sala de aula. Para que esse objetivo 

fosse atingido, o professor necessitaria de uma formação consistente, com uma 

preparação intelectual mais profunda, voltada tanto para a teoria quanto para a 

prática.  

 Segundo Santos (2007),  toda a luta de Anísio Teixeira e daqueles que 

compartilhavam seu pensamento focou-se, no final da década de 1950 e início 

da década de 1960, na discussão em torno da elaboração e do trâmite da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A LDB 4.024/61 sintetizou 

a luta desses educadores e garantiu algumas conquistas para a escola pública. 

Contudo, essas conquistas foram insuficientes para garantir um ensino de 

qualidade para o alunado brasileiro. 

  O golpe militar, em 1964, silenciou o debate educacional brasileiro, pois 

para garantir a liberdade, muitos educadores esvaziaram seu discurso de 

conteúdo político. Os que tentaram mantê-lo sofreram as duras consequências 

desse posicionamento, uns pela prisão outros pelo exílio. Um dado importante 
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desse período foi a promulgação da Lei 5.692/71, um duro golpe para os 

educadores brasileiros que tinham ideais progressistas.   

 Santos (2007) continua sua análise das políticas educacionais brasileiras 

destacando que no final da década de 1970 e marcadamente na década de 

1980, com a redemocratização no Brasil, chegam em nosso país os estudos 

críticos da educação, baseados em teorias marxistas e socialistas. O caráter 

reprodutivista  da escola é explicitado por vários estudiosos, por exemplo, Loius 

Althusser, Jean-Claude Passeron e Pierre Bourdieu. Esses estudos levam os 

educadores brasileiros a uma revisão de suas propostas permeada por 

questões como o papel do Estado, a ideologia subjacente ao trabalho dos 

educadores, a luta entre a burguesia e o proletariado etc. Os trabalhos 

baseados nessa vertente, ou na crítica dela, tentam desfazer as amarras da 

“padronização do ensino”. Nomes importantes da educação brasileira, como 

Antônio Joaquim Severino, Luiz Antônio Cunha, Dermeval Saviani e Paolo 

Nosella debruçam-se sobre essa temática.  

 Conforme Santos (2007), não houve consenso entre os educadores 

brasileiros sobre a teoria crítica, mas afirma que a interpretação de Dermeval 

Saviani foi aceita e interiorizada por grande parte dos educadores brasileiros. 

Segundo o autor, Saviani classificou Althusser, Bourdieu, Passeron como 

“crítico-reprodutivistas”, isto é, esses autores consideravam que à escola 

restava apenas o papel de reprodutora das classes sociais. 

 Saviani (2009), com base nas teorias “crítico-reprodutivas”, assinalou 

para a necessidade de uma nova visão do papel da educação. Propôs, assim, 

o que chamou de teoria crítico social dos conteúdos ou teoria histórico-crítica, 

por meio da qual a escola podia combater a ideologia dominante rumo à 

transformação da estrutura  social. 

 Tentamos aqui apresentar, com base em Santos (2007), o contexto 

histórico da educação brasileira no século XX, mais especificamente, desde 

1950 até 1990. É nesse contexto, brevemente apresentado, que emerge o 

debate em torno da elaboração dos projetos de lei que deram origem à LBD 

9.394/96.  É sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica que 

refletiremos no próximo tópico, principalmente, a LDB de 1996.   
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1.2.   As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a Lei 4.024, 

de 20 de dezembro de 1961, teve uma gestação muito lenta. Entre a chegada 

do texto à Câmara Federal, outubro de 1948, e o início das discussões sobre o 

texto, maio de 1957, decorreram oito anos e meio. Daí, até a aprovação, em 20 

de dezembro de 1961, mais quatro anos e sete meses, ou seja, passaram-se 

treze anos entre o encaminhamento do texto e sua aprovação. 

 De acordo com Carneiro (2008), o foco das discussões da LDB de 1961 

era o da defesa da presença da iniciativa privada em nosso sistema de ensino 

e não da democratização da educação, pois a passagem do primário para o 

ginasial dava-se por meio de uma prova de acesso, exame de admissão. Isso 

ocorria muito em função da escassez de vaga e do caráter excludente da 

escola brasileira. 

 Carneiro (2008, p. 25) afirma que: 

 

 O texto aprovado em 1961 oferecia, pela primeira vez na história da 
educação brasileira, um arcabouço onde se podiam divisar, com 
relativa clareza, as diretrizes e bases da educação nacional. Os 
grandes eixos falavam: i) Dos Fins da Educação; ii) Do Direito à 
Educação; iii) Da Liberdade de Ensino; iv) Da Administração do 
Ensino; v) Dos Sistemas de Ensino; vi) Da educação de Grau 
Primário; vii) Da Assistência Social Escolar; viii) Dos Recursos para a 
Educação 

  

Surgia assim, tardiamente, nosso primeiro lineamento estruturado para a 

educação brasileira. 

A  Lei 5.692/71, denominada oficialmente de Lei da Reforma do Ensino 

de 1º e 2º graus, teve um processo gestatório ágil, mas diferente de nossa 

primeira LDB, onde ocorreram várias discussões sobre o texto, a Lei 5.692/71 

estava impermeável aos debates e à participação da sociedade civil, pois foi 

gerada no contexto da ditadura militar (Carneiro, 2008). 

Conforme Carneiro (2008, p. 27), “os grandes eixos da Lei 5.692/71 

foram, assim, definidos: i) Do ensino de 1º e 2º Graus; ii) Do ensino de 1º Grau; 

iii) Do ensino de 2º Grau; iv) Do ensino supletivo; v) Dos Professores e 

Especialistas; vi) Do financiamento.” 
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Podemos observar que a Lei 5.692/71 manteve vários aspectos da Lei 

4.024/61, contudo, já aparece, nessa Lei, como um dos eixos norteadores, a 

formação de professores. 

Carneiro (2008) observa que a Lei 5692/71 manteve o conceito de grau 

de ensino, presente na legislação anterior. Para o autor, esse conceito baseia-

se na Psicologia Evolutiva, onde cada grau corresponde a uma faixa etária 

determinada. Além disso, devemos considerar, igualmente, a questão do nível 

de desenvolvimento sócio-econômico do país. O Brasil começa a tornar-se um 

país industrializado e a evolução das técnicas de produção possibilita a 

crescente incorporação de malhas da população ao mercado de trabalho. Esse 

quadro exige trabalhadores com níveis cada vez mais avançado de 

escolaridade. Essas são as razões do ensino organizado em graus.  

As discussões sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

começaram em 1986, tendo como princípio básico a transformação social por 

meio da discussão democrática, que buscava absorver contribuições de 

diversas instâncias educacionais e propor uma Assembléia Nacional 

Constituinte para o país. 

Os educadores e políticos envolvidos nessas discussões visavam 

estabelecer uma LDB coerente com a realidade brasileira, que pudesse ser 

aprovada e efetivamente contribuir para o avanço da educação brasileira. 

Darcy Ribeiro (apud Santos, 2007) defendia uma revolução educacional 

gradual, garantindo a todos os alunos brasileiros o acesso à escola a ao 

sucesso escolar. 

Após uma longa gestação, como ocorreu com nossa primeira LDB, vinha 

a lume, em 20 de dezembro de 1996, a Lei 9.394/96, a segunda Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, dando início à década da educação. 

A LDB de 1996 apresenta vários avanços em relação às duas Leis anteriores, 

especialmente,  na questão da universalização e democratização do ensino e 

da formação de professores. É sobre a formação dos docentes que trataremos 

no próximo item.  
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1.3. A formação de professores na LBD de 1996: teoria e prática 

 

 Na educação brasileira atual, a formação de professores tem sido 

apontada como um dos principais elementos, no sentido de intervir na 

qualidade do ensino ministrado em nossas escolas públicas, no âmbito 

estadual e municipal.  

 A Lei 9.394/96 (LBD) trata da formação de professores para a Educação 

Básica no Título VI Dos Profissionais da Educação, que abrange os artigos 61 

a 67 e, também, nas Disposições Transitórias, no artigo 87. 

 Laranjeira (apud Ghedin et. al. 2008, p. 38) afirma que, no que se refere 

à questão institucional da formação de professores para a Educação Básica, a 

LDB apresenta cinco questões de suma importância: 

 

 Extingue a licenciatura curta, ao definir a necessidade de formação 
de professores em cursos de graduação plena; 

 Cria os institutos superiores de educação como estruturas 
organizacionais específicas para a formação de professores que 
sejam oferecidas fora das universidades; 

 Concebe a formação de professores em cursos próprios, ao definir a 
especificidade da licenciatura no bojo da graduação; 

 Aponta que a formação de professores de Educação Infantil e de 
séries iniciais do Ensino Fundamental se dará nos Cursos Normais 
Superiores; 

 Admite como formação mínima na Educação Infantil e nas quatro 
primeiras séries do Ensino Fundamental oferecido em Nível Médio.  

 

 

 Por meio desses pressupostos a LBD pretende acolher a ideia da 

importância e da complexidade do processo de formação de professores, 

objetivando promover mudanças no quadro da formação docente para a 

Educação Básica. 

 Santos (2007) compara a LBD de 1996 com as duas que a precederam, 

a Lei 5.540/68 e a Lei  5.692/71, e sinaliza alguns avanços daquela em relação 

a essas. Para o autor, a Lei 9.394/96 aponta para uma maior preocupação com 

a formação do profissional da educação e com as suas condições de trabalho, 

um significativo avanço, que pode ser percebido em vários artigos.  A Lei 

5.692/71 estabelece a formação dos professores do ensino fundamental e 

médio em níveis que devem progressivamente se adaptar às diferenças 

culturais das várias regiões do país, atendendo aos objetivos específicos de 
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cada etapa, à especificidade das disciplinas, às áreas de estudo e atividades 

dos educandos. A Lei 9.394/96, mais simples e direta, desconsidera a 

adaptação às diferentes regiões do país, fato que pode ser percebido como 

positivo, visto que os profissionais da educação devem estar preparados para 

atuarem em qualquer parte do território nacional e com educandos de qualquer 

região do país. Além disso, enfatiza a associação entre teoria e prática, tanto 

na graduação como na capacitação em serviço, o que representa outro avanço, 

já que, pela primeira vez na legislação brasileira, encontra-se expressa a 

preocupação com a prática dos professores, para isso estabelece um mínimo 

de 300 horas de estágio para os futuros mestres. 

 Esses são alguns dos avanços presentes na LDB de 1996, o 

estabelecimento de um mínimo de 300 horas de prática de ensino, o estágio 

supervisionado, e isso é de fundamental importância para uma formação de 

qualidade para os futuros mestres, porém, como assinalam Pimenta e Lima      

(2004), o estágio que tem sido desenvolvido nos cursos de licenciatura tem se 

caracterizado por uma cultura tecnicista, baseado quase que exclusivamente 

no nível da informação, da observação das práticas do professor regente, e na 

confecção do relatório de estágio.  

 Para Brandão (2004), a formação do profissional da educação deve ter 

como fundamento a associação entre teoria e prática, inclusive mediante a 

capacitação em serviço, ideia pouco valorizada anteriormente na história da 

organização da educação brasileira. O autor considera a associação entre 

teoria e prática condição sine qua non na formação de qualquer profissional.  

 Perece haver um consenso na literatura sobre a formação de 

professores, de que, a associação entre teoria e prática é fundamental para a 

melhoria da qualidade na educação brasileira.  Nesse contexto, o estágio 

adquire extrema relevância na formação dos futuros docentes. 

 Ghedin, Almeida e Leite (2008) afirmam que nos cursos de licenciatura o 

estágio tem sido concebido e desenvolvido como o momento de articulação 

entre teoria e prática, entretanto, esse espaço ainda tem se mostrado 

insuficiente para que o professor dê conta da complexidade dos problemas 

presentes no cotidiano escolar, pois o estágio tem sido conduzido de maneira 

muito técnica, muitas vezes só para cumprir a legislação vigente. 
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 Concordo com os autores quando afirmam que este procedimento, como 

base para a formação dos futuros professores, não é suficiente. Não dá conta 

da complexidade do conhecimento que o professor precisa dominar para 

responder às necessidades da sociedade contemporânea. 

 Pimenta e Lima (2004) afirmam que o estágio nos moldes atuais não 

valoriza a formação intelectual do professor. Gera o conformismo e conserva 

hábitos, ideias, valores, comportamentos pessoais e sociais, legitimados pela 

cultura dominante, uma vez que o estágio reduz-se à observação de 

professores em aula, sem envolver uma análise crítica, fundamentada 

teoricamente e na realidade social em que o ensino se processa. 

  Ghedin, Almeida e Leite (2008,p. 34) afirmam que: 

 

O estágio, nos moldes tradicionais assumidos nos cursos de 
formação de professores, não tem permitido contribuir para análise 
crítica da prática docente em sala de aula e não tem conseguido 
formar uma cultura escolar que ainda carrega vícios de uma 
perspectiva tecnicista e conservadora da educação. Quando o novo 
professor chega como profissional recém formado e/ou concursado, 
não consegue instituir as práticas inovadoras na escola. Em parte, a 
falta de insistência do novo professor pode decorrer da falta de 
consistência epistemológica e de saberes docentes que sejam 
capazes de lhe dar suporte para resistir e enfrentar o modelo cultural 
pedagógico que a escola tenta impor. 

 

 A má formação ofertada ao professor, a falta de associação entre teoria 

e prática, contribuem para que as práticas de ensino-aprendizagem 

permaneçam as mesmas da escola tradicional, ou seja, baseadas no ensino 

técnico, onde o professor ensina e o aluno, quando competente, aprende.  

 Para Ghedin, Almeida e Leite (2008), o estágio deve ter como princípio 

formativo a reflexão na ação, para apresentar novas propostas de 

transformação da escola como espaço de construção da identidade profissional 

e da autonomia do professor, o estagiário, em conjunto com o professor 

orientador, deverá buscar compreender o exercício da docência. O futuro 

docente deverá desenvolver sua prática, preparando-se para efetivar as 

práticas de ser/estar professor, na dinâmica complexa na sala de aula.  

 Observado esses princípios, teoria e prática passam a ser considerados 

como elementos indissociáveis na prática docente. Na preocupação de articular 

teoria e prática, Canário (apud Ghedin et. al. 2008) destaca que a aproximação 

entre o espaço da escola de formação e os contextos reais de exercício 
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profissional precisam se basear em um novo relacionamento no qual as 

escolas sejam consideradas espaços fundamentais de aprendizagem 

profissional e não simples espaços de aplicação, Para o autor, a aceitação 

desse pressuposto implica que o contato direto como os contextos de trabalho 

esteja presente desde o início do curso de formação de professores e 

permaneça durante o processo formativo, não se restringindo apenas a uma 

etapa final do curso. 

 Enfim, é preciso considerar um processo formativo de professor no qual 

o estágio tenha por objetivo formar o profissional docente como intelectual 

crítico-reflexivo. É sobre a formação desse  profissional que refletiremos no 

próximo tópico. 

 

1.4. A formação do professor reflexivo 

 

 É muito frequente, na literatura sobre formação de professores, a 

discussão a respeito da importância de formar professores reflexivos, 

professores pesquisadores, que reflitam sobre a prática em sala de aula, 

objetivando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 Estudos de Schön (2000), Freire (2002), Alarcão (2005), Pimenta e 

Ghedin (2002), entre outros, apontam para a necessidade dos profissionais da 

educação desenvolverem a reflexão na ação, ou seja, os professores precisam 

refletir sobre suas práticas em sala de aula. 

 Segundo Gomes (2008), não há receitas prontas e eficazes sobre o ato 

de ensinar, visto que, o ensino é dinâmico.  O professor necessita, com base 

em seus saberes técnicos, instituir a dialética da prática, sempre se reportando 

às teorias, e se por ventura, resultarem ineficazes, o professor deve ser 

reflexivo para que saiba estabelecer referenciais teóricos para compreender o 

processo em ação, que é a base do profissional reflexivo. 

 Pimenta e Ghedin (2002, p.22) destacam que: 

 

O ensino como prática reflexiva tem se estabelecido como uma 
tendência significativa nas pesquisas em educação, apontando para a 
valorização dos processos de produção do saber docente a partir da 
prática e situando a pesquisa como um instrumento de formação do 
professores em que o ensino é tomado como ponto de partida e de 
chegada da pesquisa.  
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 Muitos especialistas têm apontado a prática reflexiva do ensino como 

forma de dirimir nossos problemas educacionais. O professor que reflete sobre 

suas práticas é capaz de encontrar soluções para muitos dos problemas que 

ele enfrenta no dia-a-dia da escola.  

 Zeichner (1993) admite a importância da experiência na perspectiva de 

que cada professor tenha a compreensão para avaliar sua forma de ensinar, a 

qual deve começar pela reflexão sobre sua própria prática. Segundo o autor, na 

década de 1990, surgiram várias discussões a respeito do ensino reflexivo, da 

investigação-ação, do professor-pesquisador, tornando-se esses temas 

constituintes, de forma progressiva, dos objetivos tão discutidos atualmente, e 

que vêm sendo objeto de considerações em várias partes do mundo. 

 Um dos autores de maior destaque nesta área  é Donald Schön, que, 

segundo. Alarcão (1996) revisita Dewey e discute o conceito de aluno 

autônomo e dos aspectos relacionados ao papel e a formação do professor 

para o desenvolvimento dessa autonomia. Esse movimento, segundo a autora, 

teve sua gênese nos EUA, em oposição à concepção tecnocrata do profissional 

docente que, segundo Nóvoa (1992), reduziu o professor a um conjunto de 

competências técnicas sem sentido.   

 De acordo com Gomes (2008), no Brasil, a repercussão dos estudos de 

Schön (1983 e 1987), se deu a partir dos trabalhos de outros autores, por 

exemplo, António Nóvoa (1992; 1993) e do norte-americano Kenneth Zeichner 

(1991; 1993).  

 Segundo Paiva (2003), a noção de prática reflexiva, aparece no livro The 

reflective practitioner de Schön (1983) que menciona esse conceito aplicado 

nas áreas de Arquitetura, Desenho e Engenharia. Porém, por aludir a uma 

formação de base filosófica em seus escritos, sua teoria, para Nóvoa (1992), 

aplicou-se, também, à formação de professores. Esse paralelo deveu-se ao 

fato de muitos artigos científicos, os quais tratavam da formação docente, 

fazerem referências ao autor. Na década de 1990, Schön publica inúmeros 

textos temáticos em revistas especializadas em educação sobre o professor 

reflexivo e a prática reflexiva, constituindo-se como uma referência obrigatória 

quando se trata de formação de professores reflexivos. 
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De acordo com Alarcão (1996b, p. 176):  

 

 Os professores desempenham um importante papel na produção e 
estruturação do conhecimento pedagógico, porque refletem de uma 
forma situada, na e sobre a interação que se gera entre o 
conhecimento científico e a aquisição pelo aluno, refletem na e sobre 
a interação entre a pessoa do professor e a pessoa do aluno, entre a 
instituição escola e a sociedade, em geral. Desta forma tem um papel 
ativo na educação e não um papel meramente técnico que se reduza 
à execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias exteriores 
à sua própria comunidade profissional. 

 

 Desta forma a atitude reflexiva do professor ratifica a atitude pedagógica 

frente à interação com seus aprendentes e, consequentemente, a situação 

didática, estabelecida no momento da mediação da aprendizagem, torna-se 

eficaz para o ensino-aprendizagem em sala de aula. 

  

 Para Dewey (apud Alarcão, 1996b, p 175) a reflexão: 

 

 Baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes de 
questionamento e curiosidade, na busca de soluções aceitando que o 
sujeito está em constante formação, quer ele seja professor ou aluno, 
como pessoa que pensa, e dá-se-lhe o direito de construir o seu 
saber. Valoriza-se a experiência como fonte de aprendizagem, a 
metacognição como processo de avaliar a própria gestão da 
aprendizagem. 

 

 Dewey definiu a ação reflexiva como sendo uma ação que implica uma 

consideração ativa, persistente e cuidadosa do que se crê e se pratica.  

 Conforme Alarcão (1996b), o conceito de professor reflexivo não se 

esgota no imediato da sua prática docente, pois ser professor implica questões 

reflexivas como quem sou, as razões pelas quais faço, o que faço, e, acima de 

tudo, significa ter consciência do lugar que ocupa na sociedade. Ela explica, 

ainda, que os professores devem ser agentes ativos do seu próprio 

desenvolvimento no ambiente em que atuam, tanto no funcionamento das 

escolas, como na organização a serviço do grande projeto social que é a 

formação cidadã dos aprendentes. 

 De acordo com Zeichner (1993), essa dimensão é uma reflexão-

autônoma, ou seja, quanto maior a capacidade de reflexão, maior a capacidade 

de se tornar autônomo para aprendizagem. Porém, para compreender é 

necessário, às vezes, desconstruir o problema para assim, tornar possível 
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encontrar respostas. Ressalta Alarcão (1996a) que, para tanto, há a 

necessidade de identificar o problema, estruturá-lo, vendo-o com outros olhos, 

sob outros prismas para, então, o professor ser capaz de considerar outros 

importantes aspectos, ou seja, ser capaz de avaliar a estratégia de situação 

didática, cuidadosamente elaborada que permite distinguir diferentes caminhos 

de ação. 

 O conhecimento de si mesmo e da sua realidade auxiliará o professor 

nas abordagens transformadoras, em relação aos fatores sobre os quais nem 

sempre tem responsabilidade. Nesse sentido, Pimenta (2002, p.26) propõe 

que: 

  

 O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas para 
compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá 
sua atividade docente, para ele intervir, transformando-os. 

 
 

 É a reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 

mero reprodutor de ideias e práticas exteriores. O prático reflexivo é o 

profissional que atua de forma inteligente e flexível, situada e reativa (Alarcão 

2005). 

 Para prática reflexiva do professor são necessárias condições de 

trabalho em equipe entre os docentes. Esse tipo de ação requer, além de 

novas práticas de formação, uma equipe para criar espaço para o 

aperfeiçoamento e o crescimento no contexto institucional educativo como um 

todo. O docente não pode agir isoladamente, uma vez que a escola concentra 

alunos, professores e a comunidade na qual está inserida. Ele precisa manter 

uma relação com a escola, a qual deve fornecer-lhe a infra-estrutura 

necessária para que, concomitantemente a essa relação, o professor possa 

desenvolver sua prática reflexiva.  

 Em Pedagogia da Autonomia (Freire, 2003), há reflexões sobre o ensino, 

direcionadas ao professor, e várias exigências relacionadas ao ato de ensinar. 

Para o autor, ensinar não é apenas transferir conhecimentos ao aluno, pois o 

ato de ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, criticidade, compreensão 

com o outro e ética. Assim, todo o professor comprometido com seu trabalho 

deve observar esses princípios. O autor enfoca ainda que as concepções 
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pedagógicas existentes até hoje, apesar de não agradarem ao educador ou 

não condizerem com seus pensamentos sobre pedagogia, ainda não deixam 

de ser importantes para a educação. 

 O professor não deve proceder ao ensino de maneira autoritária, como 

se somente ele tivesse críticas construtivas a respeito do que está ensinando 

em sala de aula. Agindo sem autoritarismo, consequentemente, o professor 

manterá em sala o respeito aos pensamentos do outro, saberá ouvir, manterá 

sua ética profissional, resultando no que Freire (2003, p. 28) chama de “ciclo 

gnosiológico” descrito como sendo o momento “em que se ensina e se aprende 

o conhecimento já existente e se trabalha a produção do conhecimento ainda 

não existente”. Nesse momento, o professor está sendo reflexivo e externando 

sua prática reflexiva, pois ele opera em uma construção do conhecimento de 

forma conjunta, ou seja, expõe algo já sabido por ele e pelos alunos, Ao 

mesmo tempo, o docente amplia sua visão sobre o assunto e deixa os 

discentes refletirem e questionarem sobre o tema que está sendo abordado. 

 A prática pedagógica não implica, também, apenas ter conhecimento 

teórico integral do que se está ensinando. É necessário – e isso não se 

encontra em nenhum livro didático ou manual do professor – que o docente 

desperte a atenção do aluno para o conteúdo a ser aprendido, instigando-o. 

Para isso, ele deve utilizar sua compreensão de mundo, sua bagagem 

profissional e, principalmente, artifícios individuais para instigar os aprendentes 

a pensar e a fazê-los interagir com o professor e os colegas para resolver ou 

produzir o que está sendo pedido. 

 Se ser aprendiz significa construir e acumular conhecimentos ao logo da 

vida, a sala de aula deveria, então, se tornar um lugar onde os saberes não são 

apenas transmitidos, mas sim produzidos. Essa concepção de conhecimento 

conferiria aos discentes a responsabilidade e a autonomia sobre as 

informações aprendidas. Nesse sentido, eles deveriam ser sujeitos ativos e não 

dependentes do professor para processar informações, o que mudaria a atitude 

dos discentes em relação à aprendizagem. Com essas atitudes, o papel do 

professor, nesse cenário, deveria ser o de ajudar o aprendente a desenvolver a 

competência de aprender, mediante o ensino-aprendizagem, como explica 

Alarcão (2005, p. 27): 
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 Uma conceptualização da escolarização nesse sentido implica a 
utilização de estratégias de organização das aprendizagens que 
assentem no próprio aluno e promovam sua capacidade de auto e 
heteroaprendizagem. E que, por isso mesmo lhe conferem poder, o 
responsabilizam e autonomizam e, deste modo, contribuem a tão 
desejada democratização. 

 

 Dessa forma, o professor prático-reflexivo deve dar estrutura e suporte 

aos aprendentes de forma a estimular a aprendizagem e a autoconfiança. A ele 

cabe direcionar para a informação processual que é a análise crítica de 

informação, e não para a informação pronta. O aspecto mais importante desse 

processo é que o professor é possuidor do termômetro dos aprendizes, ou 

seja, é ele quem detecta as necessidades deles. Somando-se a isso, ainda, 

deve o professor, ao atuar dessa maneira, atualizar-se para desenvolver 

primeiramente em si próprio o que quer desenvolver em seus alunos: aprender 

a aprender.   

 Em suma, na reflexão e na ação, o professor liberta-se dos 

condicionamentos de uma situação prática. Ele pode aplicar os instrumentos 

conceituais e as estratégias de análise no sentido da compreensão e da 

reconstrução de sua prática. É dessa maneira que se constitui o pensamento 

prático do professor, com o qual ele pode enfrentar as situações divergentes da 

sua atuação profissional. 

 É indispensável aos professores que atuem na e sobre a ação reflexiva, 

partindo do pressuposto de que a apreensão desse conceito de professor 

reflexivo deve iniciar-se desde a graduação e estender-se por toda a vida 

profissional.  

 Para Ortali (2007), é imprescindível que os formadores de professores, 

principalmente, os que atuam na formação inicial, lancem mão de metodologias 

que promovam oportunidades para que os alunos construam uma postura 

investigativa e, consequentemente, reflexiva. A autora sugere que os 

formadores promovam reflexão por meio da familiarização dos alunos com 

investigações em contexto escolar, utilizando procedimentos típicos da 

pesquisa acadêmica. 

 A autora defende que: 

 

 Posturas reflexivas e ações investigativas sobre a sala de aula 
deveriam fazer parte da rotina dos alunos de cursos de formação 
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inicial, assim como dela fazem parte os seminários, as provas, as 
aulas expositivas, as discussões acerca de textos etc. Para que isso 
ocorra, é preciso que o formador instaure o processo reflexivo como 
espinha dorsal de sua prática, o que implicaria um modo específico 
de conceber o processo de formação. (p. 62) 

 

 O processo reflexivo deve envolver verdadeiramente os professores 

formadores, visto que, só formadores reflexivos podem formar docentes 

reflexivos. 

 

1.5. O espaço escolar e o papel do professor   

 

 Compreender o contexto educacional mais amplo e a instituição escolar 

pública com seus limites e suas possibilidades, é de fundamental importância  

para que possamos entender o papel do professor contemporâneo. Sem este 

entendimento não é possível analisar as questões referentes à formação inicial 

do professor, a partir da realidade que se apresenta, a fim de refletir sobre os 

saberes docentes necessários à construção de sua profissionalidade. 

 Em que espaço escolar o professor está inserido? Segundo Ghedin, 

Almeida e Leite (2008) o Brasil avançou significativamente nos últimos anos no 

sentido de universalizar o acesso de todas as crianças ao ensino fundamental 

obrigatório, porém, ocorreu um retrocesso no que se refere à qualidade de 

ensino em nossas escolas públicas. Não estamos ofertando um ensino de 

qualidade a nossas crianças e jovens, que outrora eram excluídos da escola. 

Avançamos de um lado, mas recuamos do outro, melhoramos 

quantitativamente, porém, pioramos qualitativamente. 

 Segundo os autores, as pessoas, a comunidade e os meios de 

comunicação, em geral, costumam emitir críticas negativas contra a escola 

pública, como se o processo de democratização do ensino tivesse produzido 

uma situação de crise no ensino público. 

  

 Para Ghedin, Almeida e Leite (2008, p. 26): 

 

 É preciso analisar, avaliar e refletir sobre esses juízos negativos, 
tentar compreendê-los e ressignificá-los para que possamos entender 
o verdadeiro sentido da escola pública e do papel do professor nos 
dias de hoje. A escola para poucos de ontem cedeu lugar, hoje, à 
escola pública para muitos. Temos uma nova clientela, temos novas 
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necessidades a serem atendidas. Como tornar a escola pública capaz 
de garantir a inclusão social de todas as crianças, espaço de direito 
não somente dos professores, mas também dos alunos, filhos de 
trabalhadores que adentram essa escola? 

 

 Leite e Di Giorgi ( apud Ghedin et. al, 2008, p. 27) também colaboram 

com esta discussão quando afirmam que: 

 

 Uma escola pública preocupada em realizar uma verdadeira inclusão 
social deve educar todas as crianças e os jovens com qualidade, 
proporcionando-lhes uma consciência cidadã que lhes assegure 
condições para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Da 
mesma forma, será preciso, a partir da análise e da valorização das 
práticas existentes, criar novas práticas no trabalho em sala de aula, 
na elaboração do currículo, na gestão e no relacionamento entre a 
equipe escolar, alunos pais e comunidade. Temos, portanto, além de 
uma nova clientela, a necessidade de assumirmos novas 
características organizacionais e pedagógicas frente às atuais 
demandas oriundas do processo de desenvolvimento econômico, 
científico e tecnológico.  

 

 É nesse contexto que a escola assume novas atribuições, como nos 

lembra Perrenoud (2000) ao dizer que não cabe mais à escola apenas ensinar 

os alunos a ler, a escrever e a contar, cabe-lhe também ensinar os alunos a 

respeitar e a tolerar as diferenças, a coexistir, a comunicar, a cooperar, a 

mudar, a agir de forma eficaz. 

 Essas novas atribuições escolares, outrora pertencentes à esfera 

familiar, recaem sobre o professor, e é a partir dessa perspectiva que os 

docentes hodiernos são cobrados por toda a sociedade e pela legislação 

educacional. 

 De acordo com Ghedin, Almeida e Leite (2008), os professores, 

invariavelmente, estão sendo responsabilizados pelos fracassos e insucessos 

da escola e do sistema de ensino, sem que se leve em consideração as 

fragilidades do sistema educacional em termos de políticas públicas, condições 

de trabalho do profissional docente e problemas referentes à sua formação 

inicial.  

 Acreditamos que devemos recuar ainda mais no tempo, em termos de 

formação de professores, pois é uma questão de lógica, já que, a educação 

básica forma muito mal seus alunos e os professores da escola pública, em 

sua grande maioria, são egressos do ensino público, logo, a formação 
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deficitária do professor não se dá só em nível superior, nos cursos de 

licenciaturas, mas, sim, desde a educação infantil, fundamental e média. 

 Nóvoa (1992, p. 57-65) ao refletir sobre as estratégias de reforma da 

educação expressa-se assim: 

 

 A reforma educativa pode ser vista como um esforço do Estado para 
adquirir uma maior legitimidade, nomeadamente  na definição dos 
conteúdos curriculares, na configuração dos modelos de direção das 
escolas e no controle da profissão docente (...) O discurso (implícito) 
das reformas educativas é portador de uma contradição insuperável: 
por um lado, escreve nas entrelinhas que os professores são os 
principais responsáveis pelo estado crítico em que se encontram os 
sistemas de ensino; por outro lado, produz  uma retórica que concede 
aos professores o papel de agentes privilegiados da reforma. Uma 
análise breve das notícias publicadas na imprensa sobre os 
professores confronta-nos com o sentimento ambíguo de que nos 
encontramos perante profissionais incompetentes e que têm 
comportamento pouco correctos, nos quais se depositam, no entanto, 
quase todas as esperanças de melhoria do ensino e da qualidade da 
educação. 

 

 Os professores não são os únicos responsáveis pelo malogro escolar. 

Tal como os discentes, eles são também vítimas de uma política educacional 

que não promove seu desenvolvimento profissional, e vítimas da falta de 

empenho da sociedade na construção de sua valorização profissional, por meio 

de salários dignos, de programas  adequados de formação continuada em 

serviço, de condições materiais para as escolas. 
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Capítulo 2 – O  ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Neste capítulo abordaremos a crise do ensino de Língua Portuguesa, 

que decorre das transformações históricas e sociais do Brasil. Discutiremos, 

também, as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa para um ensino-aprendizagem de português que vai ao encontro 

das exigências da sociedade brasileira do século XXI, isto é, que o alunado 

brasileiro leia, compreenda e produza textos dos mais variados gêneros que 

circulam socialmente. 

 

2.1.  A crise no ensino de língua portuguesa1 

 

Segundo Castilho (2003), em seu cotidiano, o professor de Língua 

Portuguesa se depara com três crises distintas, cuja discussão é de suma 

importância: a crise social, a crise científica e a crise do magistério. 

 

2.1.1. A crise social 

 

Esta primeira crise trata das transformações ocorridas em nosso país ao 

longo do tempo, sobretudo os resultados dessas transformações no ensino 

básico, principalmente, no ensino formal de língua materna. 

De acordo com Bortoni-Ricardo (apud Castilho, 2003), o processo de 

urbanização pelo qual passou e passa a sociedade brasileira é um fenômeno 

tardio, quando comparado ao que ocorreu na Europa. No velho continente, 

esse processo ocorreu entre os séculos XVI e XVIII. Quando os europeus  

perceberam os problemas suscitados pelas migrações do campo para a 

cidade, um fenômeno que somente agora atinge a sociedade brasileira e outros 

países da América Latina, buscaram soluções pedagógica para esse fato 

                                                 
1
 Para a discussão deste item, optamos pela referência da obra de Castilho (2003, A língua 

falada no ensino de português), pois consideramos que o autor faz uma síntese precisa sobre a 
crise que o ensino de Língua Portuguesa atravessa. 
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social. E por isso é ilusório buscar soluções para os nossos problemas no 

sistema de ensino europeu. 

O processo de urbanização da sociedade brasileira pode ser 

comprovado por meio de alguns números estatísticos. Segundo Love (apud 

Castilho, 2003, p. 9) em 1872 apenas 31.000 pessoas residiam na cidade de 

São Paulo, número inferior ao das capitais nordestinas. No ano de 1970, a 

Grande São Paulo contava com 6.000.000 de pessoas só na capital, e 

8.000.000 em todo o Estado. Nesse mesmo ano, apenas 20% da  população 

brasileira habitavam a zona rural e os  80% restante da população era 

considerada urbana, esses números certamente se acentuaram nesse novo 

milênio. Ainda em 1920, a zona rural concentrava dois terços da população 

ativa  economicamente. Essa metamorfose ocorreu em todo o território 

nacional, e trouxe algumas  mudanças de valores. A sociedade deixou de 

sublimar a vida no campo e marginalizar a vida urbana, as famílias começaram 

a se fixar nas cidades, compondo-se um novo sentido de comunidade. 

Essas mudanças suscitam algumas questões: “até que ponto o falar 

rural permeou o falar urbano? Qual é efetivamente o dinamismo do português 

urbano em face da linguagem trazida pelos migrantes rurais?” (Castilho, 2003, 

p. 10). De acordo com Bortoni-Ricardo (apud Castilho, 2003) as pessoas do 

campo quando expostas às pressões do falar urbano inclinam-se a formar 

concordâncias redundantes próprias a essa modalidade e a adquirir diferentes 

terminações verbais. Lemle-Naro (apud Castilho, 2003) afirma, que existe uma 

relação mútua entre a presença da concordância e um  distanciamento 

morfológico mais intenso entre a forma verbal do singular, da forma verbal do 

plural (como por exemplo, entre é e são) e a ausência da concordância quando 

essas formas são morfologicamente aproximadas, (como entre fala e falam, por 

exemplo). Rodrigues (apud Castilho, 2003) discute que as pessoas que falam o 

português popular em São Paulo usam as mesmas regras de concordância 

verbal. Em situações diferentes, há uma menor probabilidade de aplicação 

dessa regra.   

Isso posto, é inegável que os contingentes rurais, ao incorporarem-se, 

alteraram o perfil sócio-cultural dos discentes do ensino básico brasileiro. 

Nossas escolas, de ensino fundamental e médio, não mais abrigam  somente 
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os alunos da classe média urbana – que é a finalidade para a qual foram 

construídas – , mas também filhos de imigrantes rurais analfabetos, recém 

chegados às cidades e mal adaptados. 

 

2.1.2. A crise científica 

 

Esta crise afeta os estudos linguísticos, e traz consequências ao ensino 

de língua materna. Para compreendê-la, precisamos trazer à memória algumas 

teorias que dizem respeito à linguagem e seus correspondentes na teoria 

gramatical. 

É consenso que a linguagem é um ‘objeto escondido’, assim como o 

objeto de outras Ciências Humanas como a Psicologia, a Sociologia, etc. Para 

falar sobre ele, temos de partir de postulações prévias e de teorias que 

constituíram a linguagem como um objeto analisável, isto é, um objeto 

científico. “Simplificando um pouco as coisas, pode-se dizer que há três 

grandes modelos teóricos de interpretação da linguagem humana: a língua 

como atividade mental, a língua como uma estrutura, e a língua como atividade 

social” (Castilho, 2003, p. 11). 

A primeira teoria postula que o homem tem a língua como uma 

capacidade inata, que lhe possibilita reconhecer as sentenças, e atribuir a elas 

uma representação fonológica. Uma gramática que, entende assim a 

linguagem, será uma gramática de competência ou implícita, que visa explicar 

como as pessoas obtêm uma língua, como elas interpretam e produzem as 

sentenças dessa língua, e como elas percebem que o interlocutor está falando 

a sua ou uma outra língua. Esses postulados visam, como último recurso, a 

Gramática Universal que subjaz às milhares de línguas naturais.   

Há ainda uma outra teoria, a teoria da língua como estrutura, que alega 

que as diferentes línguas naturais dispõem de um sistema composto por 

signos, distintos entre si por oposição e contraste, dispostos em níveis 

hierárquicos: o nível gramatical, o nível fonológico e o nível discursivo, este não 

se encontra em todos os modelos. O objetivo das gramáticas estruturais é 

identificar as regularidades constantes das cadeias da faculdade do falar, que 
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são descritivas basicamente, e agem por meio da contextualização da língua 

em si mesma.    

A língua, como atividade social, postula que é por meio da linguagem 

que externamos nossos sentimentos, veiculamos as informações e agimos 

sobre o outro, ou seja, a língua é um conjunto de usos concretos, situados 

historicamente, que envolve sempre um locutor e um interlocutor, dispostos em 

um espaço particular, interagindo com um tópico conversacional previamente 

negociado.  Esse modo de entender a língua, como é o caso da Gramática 

Funcional, visa encontrar os pontos comuns entre as estruturas identificadas 

pelo postulado anterior e as situações sociais em que eles aparecem, 

contextualizando a língua no meio social. 

As duas primeiras teorias, tomadas em seu conjunto, entendem a língua 

como um fenômeno homogêneo, examinando-a independentemente de suas 

condições de produção.  

A terceira teoria entende a língua como um fenômeno funcional 

heterogêneo, que é representada por meio de regras variáveis, motivadas 

socialmente. Em suma, a língua é uma enunciação cuja  apreensão, a 

Semântica e a Pragmática são pontos de partida e a Sintaxe um ponto de 

chegada.  

A Linguística, ora destaca a língua como um enunciado, isto é, valoriza 

as gramáticas formais, gerativas e estruturais, ora destaca a língua como uma 

enunciação, ou seja, valoriza as gramáticas funcionais. Conforme Castilho 

(2003), os mestres com mais de trinta anos de idade atualmente aprenderam, 

nos bancos universitários, a conceber a língua como um fenômeno 

homogêneo, e foram iniciados numa gramática formal tendo como território 

máximo de atuação a sentença.  

 

2.1.3. A crise do magistério 

 

A crise do magistério, ou mais especificamente, a desvalorização da 

profissão docente. As mudanças ocorridas na sociedade brasileira e a 
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transição de um paradigma científico para outro colocaram os professores de 

Língua Portuguesa numa situação muito delicada, não se sabe ao certo “‘que 

ensinar’, ‘como ensinar’, ‘para quem ensinar’ e, até mesmo, ‘para que ensinar’” 

(Castilho, 2003, p. 13). 

Soma-se a isso as deficiências de formação do magistério. Por exemplo, 

mais de 80% do professorado da rede pública do Estado de São Paulo tiveram 

sua formação em faculdades isoladas, mantidas por entidades privadas. E 

receberam ali uma formação conservadora, válida, talvez, para outrora. Ao 

ingressarem no mercado de trabalho, os professores recebem remunerações 

“bem inferiores àquelas vigentes nos anos 60, no mesmo sistema público de 

ensino, quando um professor paulista ganhava 2/3 do salário de um professor 

universitário, proporção hoje reduzida a 1/5” (Castilho, 2003, p. 13). Isso fez 

com que mais mulheres ingressassem na carreira, pois o trabalho feminino 

continua sendo considerado, incorretamente, como um complemento da renda 

familiar, visto que, em nossa cultura há ainda os que creem que o homem deve 

ser o mantenedor da família. 

Os materiais didáticos são repetitivos, e pressupõem uma 

homogeneidade entre o corpo docente que não existe mais. A atual geração de 

professores tem uma tarefa muito pesada: “reciclar-se, reagir contra o círculo 

de incompetência e de acriticismo que se fechou à volta do ensino brasileiro, e 

lutar pela valorização da carreira” (Castilho, 2003, p. 13).  

A desvalorização do professor, a discriminação da mulher, as 

deficiências dos cursos de licenciatura, a falta de materiais didáticos 

adequados e a passividade, a transição de paradigmas  e apatia do 

professorado tem sido um grande contributo para a situação deplorável do 

ensino brasileiro atualmente, como comprovam os resultados do PISA ( sigla, 

em Inglês, para Programa Internacional de Avaliação de Alunos), segundo o 

qual, os alunos brasileiros obtiveram em 2006 médias que os colocam na 53ª 

posição em matemática, 48ª em leitura  e 52ª em ciências, entre  os 57 países 

que participaram do teste (Gois e Pinho, 2010).  
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2.2. O mal-estar docente 

 

 Segundo Nóvoa (1999) a crise docente arrasta-se há muitos anos e não 

se vislumbram perspectivas de superação em curto prazo. 

 Para o autor 

 

 As consequências da situação de mal-estar que atinge o 
professorado estão à vista de todos: desmotivação pessoal e 
elevados índices de absentismo e de abandono, insatisfação 
profissional traduzida numa atitude de desinvestimento e de 
indisposição constante. (p. 22)   

  

 

 Esse crise prolongada  do professorado conduz os profissionais da 

educação a um mal-estar funcional. De acordo com Esteves (1999a), a 

expressão “mal-estar docente” é propositadamente ambígua, pois o termo 

“mal-estar” refere-se a um desolamento ou incômodo indefinível. A dor é algo 

localizável, determinado. A doença tem sintomas manifestos, mas o termo mal-

estar indica que algo não vai bem, porém não conseguimos definir, precisar o 

que não funciona e por quê. 

 É exatamente isso que se passa com a educação brasileira, 

especialmente com a formação de professores, sabemos que ela não vai bem, 

mas não temos um diagnóstico preciso. 

 

 A passagem de um sistema de ensino de elite para um sistema de 
ensino de massas implica um aumento quantitativo de professores e 
alunos, mas também o aparecimento de novos problemas 
qualitativos, que exige uma reflexão profunda. Ensinar hoje é muito 
diferente do que era há vinte anos. Fundamentalmente porque não 
tem a mesma dificuldade trabalhar com um grupo de crianças 
homogeneizadas pela seleção ou enquadrar a cem por cento as 
crianças de um país, com os cem por cento de problemas sociais que 
essas crianças levam consigo. Daí o desencantamento que atinge 
muitos professores, que não souberam redefinir o seu papel perante 
esta nova situação. (Esteve, p. 96. 1999b).   

  

 As rápidas transformações do contexto social, em que o professor 

exerce sua função, apresentam, a cada dia novas demandas, novas 

exigências. A democratização, a massificação do ensino público nas últimas 

décadas, sem a devida estruturação – física e pedagógica – de  nosso sistema 

de ensino, dificultou o trabalho em sala de aula. Os docentes encontram-se 
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ante o desconcerto e as dificuldades de demandas mutantes e a contínua 

crítica social por não chegar a atender essas novas exigências. 

 Os professores encontram-se diante do paradoxo de que essa mesma 

sociedade, que exige novas responsabilidades dos profissionais da educação, 

não lhes fornece os meios que eles reivindicam para  cumpri-las, afirma Esteve 

(1999a). 

 A metamorfose social das últimas décadas causou mudanças profundas 

em nosso sistema educacional. As mudanças levaram os docentes a uma crise 

de atuação em sala de aula. Para Esteve (1999b) 

 

 A situação dos professores perante a mudança social é comparável à 
de um grupo de actores, vestidos com traje de determinada época, a 
quem sem prévio aviso se muda o cenário, em metade do palco, 
desenrolando um novo pano de fundo, no cenário anterior. Uma nova 
encenação pós-moderna, colorida e fluorescente, oculta a anterior, 
clássica e severa. A primeira reação dos actores seria a surpresa. 
Depois, tensão e desconcerto, com um forte sentimento de 
agressividade, desejando acabar o trabalho para procurar os 
responsáveis, a fim de, pelo menos, obter uma explicação. Que 
fazer? Continuar a recitar os versos, arrastando largas roupagens em 
metade de um cenário pós-moderno, cheio de luzes intermitentes? 
Parar o espetáculo e abandonar o  trabalho? (...) O problema reside 
em que, independentemente de quem provocou a mudança, são os 
atores que dão a cara. São eles, portanto, quem terá de encontrar 
uma saída airosa, ainda que não sejam os responsáveis. As reações 
perante esta situação seriam muito variadas; mas, em qualquer caso, 
a palavra mal-estar poderia resumir os sentimentos deste grupo de 
actores perante uma série de circunstâncias que os obrigam a fazer 
um papel ridículo. (p. 97). 

 

 A imagem criada pelo autor traduz com muita precisão a situação do 

professorado que, diante das mudanças do cenário educacional, ora abandona 

o palco, ora apresenta-se diante de um público surdo, isto é, um alunado 

indiferente.  

 Os professores, afirma Esteve (1999b), enfrentam circunstâncias de 

mudanças que os obrigam a desempenhar mal o seu ofício, tendo de suportar 

a crítica generalizada que, sem analisar o contexto social e escolar, os 

considera como responsáveis imediatos pela má qualidade de nosso sistema 

de ensino. Assim, o termo “mal-estar docente” surge com um conceito da 

literatura pedagógica que pretende resumir o conjunto de desconfortos e 

angustias dos professores como grupo profissional desajustado frente à 

mudança social. 



32 

 

 

 A expressão mal-estar  docente (...) emprega-se para descrever os 
efeitos permanentes, de caráter negativo, que afetam a personalidade 
do professor como resultado das condições psicológicas e sociais em 
que exerce a docência, devido à mudança social acelerada. (p. 98) 

 

 O exame do mal-estar docente, como efeito da mudança social e da 

alteração do contexto educacional, não deve ser entendida como um exercício 

de autocomplacência ante aos males da educação. 

 De acordo com Esteve (1999b), a análise do mal-estar docente tem três 

objetivos precisos: 

 

 1. A de ajudar os professores a eliminar o desajustamento. Se as 
circunstâncias mudaram, obrigando-os a repensar o seu papel como 
professores, uma análise precisa da situação em que se encontram 
ajuda, sem dúvida, a dar respostas mais adequadas às novas 
interrogações. Provavelmente, muitas questões são de difícil solução 
no âmbito da atuação individual de um professor isolado, mas, 
mesmo neste plano, um conhecimento mais exato do problema pode 
contribuir para evitar o desajustamento. 

 2. O estudo da influência da mudança social sobre a função docente 
pode servir como chamada de atenção à sociedade, para que 
compreenda as novas dificuldades com que se debatem os 
professores. Um elemento importante no desencadear do mal-estar 
docente é a falta de apoio, as críticas e a demissão da sociedade em 
relação às tarefas educativas, tentando fazer do professor o único 
responsável pelos problemas do ensino, quando estes são problemas 
sociais que requerem soluções sociais. 

 3. Só a partir do estudo do modo como a mudança social gera mal-
estar docente, é possível traçar linhas de intervenção que superem o 
domínio das sugestões, situando-se num plano de ação coerente, 
com vista à melhoria das condições em que os professores 
desenvolvem o seu trabalho. Para isso, preciso atuar, 
simultaneamente, em várias frentes: formação inicial, formação 
contínua, material de apoio, relação “responsabilidades – horário de 
trabalho – salário”. (p. 98) 

 

 As avaliações internas e externas de nosso sistema educacional indicam 

um baixo nível da qualidade de ensino, mas esta conta não deve e não pode 

ser paga somente pelos docentes; há toda uma conjuntura social, como os 

apontados acima, que influencia nos resultados da qualidade de ensino. É 

necessário evitar o desajustamento e a desmoralização do conjunto de 

professores, bem como o crescente mal-estar docente, visto que, um ensino de 

qualidade torna-se cada vez mais imprescindível.  

 Alinhar a formação dos professores às novas exigências do ensino e 

revalorizar a imagem social do professorado são hoje medidas urgentes com 
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as quais os nossos governantes e dirigentes devem se preocupar, propondo e, 

principalmente, efetuando políticas públicas que vão ao encontro dessa 

necessidade social do Brasil, ou seja, ofertar uma educação pública de 

qualidade, especialmente para as camadas populares, as nossas crianças e 

jovens.  

 Para que isso ocorra, é fundamental enfrentar de forma efetiva o mal-

estar docente, atuando prioritariamente sobre às condições de trabalho e sobre 

o apoio de que os professores recebem para realizá-lo, assevera Esteve 

(1999a).    

  

2.3. Diretrizes Oficiais para o Ensino de Língua Portuguesa 

 

 Para falar do ensino Oficial de Língua Portuguesa em nossas escolas 

podemos começar lembrando de alguns dos documentos orientadores da 

situação escolar do país, a partir, mesmo, da Reforma de Francisco Campos 

(1931), que definia como objetivo do ensino de Língua Portuguesa 

“proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da língua portuguesa, 

habilitando-o a exprimir-se corretamente”, ou da Reforma Capanema de 

(1942), que dividiu o ensino secundário em dois cursos – 4 anos de Ginásio e 3 

anos de Colégio (Clássico ou Científico) – e cujo principal marco foi 

recomendar que o ensino secundário tivesse caráter educativo, e não caráter 

preparatório para o ensino superior (Neves, 2010). 

 De acordo com Neves (2010), importantes foram a Lei n. 4024 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, de 1961,  e a Lei Federal n. 5.692, 

de 1971, que subdividiu a divisão do ensino secundário em Ginasial e Colegial 

por uma divisão em 2 graus (1º e 2º), fixando um núcleo comum ( que 

interpreta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961) e 

demarcando três grandes áreas de estudo: Comunicação e Expressão, 

Estudos Sociais e Ciências. 

 Segundo essa última Lei, é em Comunicação e Expressão que está a 

Língua Portuguesa, considerada como instrumento de comunicação, ficando 

valorizada, dentro desse quadro, a língua oral. São dessa época os livros que 

se iniciavam marcados por lições da Teoria da Comunicação, conservando, 
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entretanto, as mesmas lições tradicionais do então chamado Ensino de Língua 

Portuguesa (Neves,2010). 

 Há a registrar, ainda, a Lei n. 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional –, de 1996, mas logo a seguir, em 1998, o Brasil teve o 

ensino escolar regido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Para 

Neves (2010), quanto à parte correspondente à Língua Portuguesa, duas 

observações centrais devem ser feitas na apreciação geral desses 

documentos:  

 

 1) Os PCNs constituem um avanço, do ponto de vista das políticas 
educacionais, pelo fato de assentarem-se em pressupostos teóricos 
para enfrentar problemas há muito verificados no domínio das 
atividades de linguagem; 

 2) Tanto reflexões teóricas como sugestões metodológicas põem 
ênfase na utilização da linguagem nas diversas situações sociais, 
com vista à eficiência do uso linguístico, e, como fim último, com vista 
ao exercício da cidadania (p.233). 

 

 Marcuschi (1999), preocupado principalmente com o tratamento da 

oralidade nos PCNs de Língua Portuguesa, destaca como positivo os seguintes 

pontos que aqui resumimos: a) o texto é adotado como uma unidade básica de 

ensino; b) a produção linguística é tomada como produção de discursos 

contextualizados; c) há noção de que os textos – tanto de fala como de escrita 

– se distribuem num contínuo de gêneros estáveis e socialmente organizados; 

d) há atenção para a língua em  uso, e na questão do estudo da gramática, 

frisa-se a relevância da reflexão sobres a língua; e) há especial atenção para a 

produção e a compreensão do texto (oral e escrito); f) explicita-se a noção da 

linguagem adotada, com ênfase no aspecto social e histórico; g) há clareza 

quanto à variedade de usos da língua. 

 O autor considera auspicioso o destaque dado à oralidade, mas 

considera que esses documentos não terão aproveitamento direto dos 

professores, embora se possa esperar que eles constituam orientação para 

maior cuidado com a oralidade por parte dos autores de livros didáticos. De 

fato, os PCNs de Língua Portuguesa, desde sua publicação, tem influenciado a 

produção dos livros didáticos de português, pois percebemos uma maior 

atenção, por parte desses manuais, à oralidade e, também, à utilização do 

texto como ponto de partida para o ensino da língua materna. 
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 É importante ressaltar que os PCNs de Língua Portuguesa foram 

elaborados com base em outros documentos anteriores, como por exemplo, as 

Propostas Curriculares do Estado de São Paulo.  

 

2.4. Diretrizes Oficiais para o Ensino de Língua Portuguesa em São Paulo 

 

 A introdução da linguística nos currículos das faculdades de Letras, no 

início da década de 1960 promoveu transformações no ensino de Língua 

Portuguesa. A partir desta década, essa ciência, foi ganhando espaço, pouco a 

pouco, no ambiente intelectual brasileiro. Fazendo-se valer pelo caráter 

científico e moderno de seus estudos, conquistou muitos adeptos, inicialmente, 

no cenário acadêmico, a partir dos anos de 1970, e posteriormente, no espaço 

de trabalho dos professores de Língua Portuguesa, do ensino fundamental e 

médio, principalmente nos anos de 1980, período em que a Linguística 

influenciou  os rumos do ensino de português no Brasil, de forma acentuada, 

conforme aponta Soares (1997). 

 De acordo com Angelo (2011), a aproximação entre a Linguística e os 

professores de Língua Portuguesa foi possível ocorrer, dentre outros fatores, 

pela divulgação de livros e artigos escritos por linguistas, publicados 

principalmente nos anos de 1980 e, também, pela divulgação e circulação de 

textos oficiais sobre o ensino de Língua Portuguesa, publicados pela secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo, nas décadas de 1970 e 1980, e que 

tinham, por base, os conhecimentos linguísticos da época. 

 Angelo (2011) afirma que: 

 

 Nesse processo de renovação, fazendo contraponto, encontra-se 
uma imagem do ensino tradicional de Língua Portuguesa, que é 
construída nesses textos, e que serviu de base para que a proposta 
dos linguístas se colocasse, defendendo reformas profundas no 
ensino de língua materna e contrapondo-se ao paradigma então 
vigente (p. 66).  

 

 

 Após a Lei Federal n. 5.692 registra-se o aparecimento dos Guias 

Curriculares, que trazem propostas para as matérias do Núcleo Comum do 

Ensino de 1º grau, insistindo, em seus objetivos relacionados aos estudos 
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linguísticos, numa relação necessária entre, de um lado, o expressar-se 

oralmente, o ouvir, o ler e o escrever, e, de outro lado, o pensar (Neves 2010). 

 Os Guias Curriculares para o ensino de 1º grau, publicados em 1975, 

constituem-se em um documento dirigido aos professores da escola paulista de 

primeiro grau, contemplando guias específicos de sete disciplinas: Língua 

Portuguesa, Educação Artística, Educação física, Matemática, Ciências, 

Programas de Saúde e Estudos Sociais. 

 Os Guias de Língua Portuguesa iniciam-se caracterizando a situação em 

que se encontram os professores dessa disciplina à época em que o 

documento foi produzido: 

 

 Se encontramos de um lado a minoria de professores de Língua 
Portuguesa que tenta mudar procedimentos didáticos fundamentados 
em contribuições da Linguística, vemos por outro lado uma grande 
maioria insatisfeita, às vezes, amedrontada com mudanças que são 
urgentes e necessárias (p. 10). 

 

  Segundo o documento existe uma maioria de professores que se acha 

amedrontada com mudanças urgentes que precisam ocorrer e procura 

explicitar tal situação dizendo que esse fato decorre da formação recebida por 

esses profissionais – desprovidos  de conhecimentos linguísticos –, que tem 

contribuído para “a situação insustentável da atualidade” (p.12).  

 A leitura da Introdução dos Guias faz ver a adesão do documento ao 

discurso da Linguística. O texto aponta uma lista de algumas causas da 

situação em que se encontra o ensino de Língua Portuguesa: 

 

 1.  desconhecimento dos objetivos do ensino de língua; 
 2.  falta de fundamentos científicos; 
 3. a gramática normativa, principalmente a análise sintática, é 

anunciada como fim; 
 4. os modelos oferecidos aos alunos são de uma língua que, 

praticamente, quase desconhecem; 
 5.  sequência, lógica e flexibilidade ausentes dos atuais programa (p. 

17). 

 

 Ao descrever as causas, o documento lista características presentes no 

ensino de Língua Portuguesa, que precisa ser modificado, porque se mostra 

superado, desatualizado. Para Angelo (2011), embora o texto não mencione a 

expressão ensino tradicional de Língua Portuguesa para falar do ensino em 
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vigor, pode-se entender que é a ele que o documento se refere e aponta nele 

os traços negativos.  

 A Introdução do documento esclarece que os Guias Curriculares 

baseiam-se no caráter funcional da língua e fixam como “objetivo geral da 

matéria: desenvolver a habilidade de comunicar-se mais ampla e mais 

eficazmente nas diferentes situações de discurso: troca de informação; 

manifestação de emoções; manifestações volitivas, etc” (p.17). 

 Para que os professores de Língua Portuguesa pudessem melhor 

compreender as indispensáveis novidades trazidas pela Linguística, são feitos 

vários esclarecimentos no documento, como os a seguir: 

 

 Não é a gramática normativa que ensina língua, mas sim a própria 
língua. Diante disso, ensinar língua é ensinar através de exercícios de 
língua (exercícios estruturais, de análise, de síntese, de classificação, 
de relacionamento, de transformações), para que o aluno se habilite a 
usar a língua para a produção e compreensão de frases. 

 O que define e caracteriza uma língua é a sua estrutura. O estudo de 
uma língua se faz através de padrões linguísticos atuais. 

 Infelizmente ainda hoje, há acentuada preocupação com o binômio 
certo/errado, e aqui a gramática normativa encontra fundamentos 
para ditar normas que, frequentemente, destroem a livre expressão 
(p.18). 

 

 Dentre os esclarecimentos feitos, há um deles em que o docente 

encontra uma série de itens orientadores que se referem a como devem ser 

entendidos e trabalhados os objetivos, as atividades, o conteúdo, a técnica a 

ser utilizada, além de vários outros itens que especificam o que e como 

desenvolver o ensino de Língua Portuguesa numa visão renovada.   

 Para Angelo (2011), os Guias Curriculares de Língua Portuguesa 

caracterizam o ensino de português em vigor na década de 1970 da seguinte 

forma: 

 

 a) desconhecimento dos objetivos do ensino da língua; 
 b) falta de fundamentos científicos; 
 c) falta de sequência, lógica e flexibilidade no programas; 
 d) modelos de língua praticamente desconhecidos e desvinculados 

da atual realidade; 
 e) ensino voltado a preocupações analíticas, normativas e corretivas; 
 f) ensino da gramática normativa como fim (principalmente a análise 

sintática); 
 g) excessivo uso de extensa terminologia gramatical sem que o aluno 

tenha introjetado os mecanismos de sistematização dos fatos 
gramaticais; 
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 h) acentuada preocupação com o certo e o errado, definindo-se esse 
binômio a partir da gramática normativa; 

 i) excessiva correlação da redação que inibe e frustra o aluno;  
 j) ênfase dada à gramática normativa, ditando normas, destruindo a 

livre expressão dos alunos; 
 k) predomínio de uso de textos literários escritos; 
 l) predomínio da leitura e escrita, em detrimento do trabalho com a 

linguagem oral do aluno (p.69). 

 

 A imagem projetada é a repetição e a tradução do discurso linguístico 

sobre o ensino tradicional de Língua Portuguesa. Nesse sentido, os Guias 

Curriculares têm a função de ser orientador oficial do novo discurso e, por isso, 

carregam o mesmo tom de recusa, de desaprovação em relação ao ensino 

tradicional, presente também nos textos dos linguistas dos anos 1970. De 

acordo com Angelo (2011), o discurso do novo foi assim alcançando o público 

docente de forma reiterada, não só por meio de gêneros escritos, mas também 

via palestras, cursos ministrados por especialistas, que foram permitindo a 

difusão do conhecimento novo, orientando e influenciando os professores para 

que transformassem sua visão e conduta sobre o ensino de Língua 

Portuguesa.    

 Outro documento que marcou época para o Estado de São Paulo foi a 

Proposta Curricular para o Ensino de Língua Portuguesa, 1º grau, de 1986,  

emanada da Equipe Técnica de Língua Portuguesa, da Coordenadoria de  

Estudos e Normas Pedagógicas (CENP).   

 Segundo Martins (2008),  

 

  a Proposta Curricular de Língua Portuguesa do Estado de São Paulo 
foi publicada em 1986, após um período de ampla discussão entre 
professores da rede pública de ensino desse estado. Até então, a 
referência para o ensino de língua materna era o chamado “Verdão” 
(BRASIL, 1975), documento que já comportava profundas inovações, 
sejam metodológicas, no que implica a relação entre corpo docente e 
discente, sejam nos fundamentos epistemológicos propriamente 
ditos, que passavam a apontar para a relativização da ênfase que 
costumava ser atribuída ao ensino da norma padrão e do registro 
escrito (p.3). 

 

 O documento é composto de dois textos introdutórios, Aos professores e 

Apresentação, e do texto propriamente dito da Proposta Curricular, que se 

divide nas seguintes partes: Subsídios à reflexão curricular; Como ensinar; 

Quadro geral de conteúdos por série; Bibliografia.  
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 Na introdução do texto, o Secretário da Educação, à época, Chopin 

Tavares de Lima, dirige a palavra aos professores da rede pública estadual, 

para entregar-lhes as Propostas Curriculares, e dizer-lhes que elas são o 

produto de um longo processo de construção coletiva, do que resultou um 

“conjunto de documentos norteadores do trabalho docente” (p.5) 

 De acordo com o Secretário, após a elaboração do documento, iniciava-

se uma nova etapa de trabalho: a da divulgação das propostas e a da 

capacitação docente. 

 No intróito do texto, há um objetivo posto a ser alcançado que é a 

melhoria do ensino público estadual, a requalificação da escola de 1º e 2º 

graus, colocando-se, dessa forma, um estado de mudança a se vencer. Não se 

explica como nos Guias Curriculares, a presença de uma situação 

insustentável de  ensino de Língua Portuguesa que se almeja reverter. O que 

se põe em relevo é a possibilidade de as Propostas Curriculares serem um 

instrumento promotor de mudança qualitativa no ensino de português (Angelo, 

2011). 

 Para Neves (2010), o documento constituiu um estímulo à reflexão, 

visando a uma mudança de ponto de vista e de atitude em relação à linguagem 

e à língua. A autora resume as diretrizes do documento assim: 

 

 - Na questão pedagógica. Os objetivos do ensino não podem ser 
apenas um a lista redigida por técnicos e copiada no planejamento 
curricular; eles têm de estar presentes como consciência da atividade 
pedagógica, dando sentido e direção às ações em sala de aula. 

 - Nas diretrizes metodológicas. Cumpre valorizar as atividades de 
linguagem (“atividades linguísticas”), às quais devem seguir-se as 
atividades de reflexão e operação sobre a linguagem (“atividades 
epilinguísticas”), e num momento certo introduzem-se as atividades 
de sistematização gramatical (“atividades metalinguísticas”). 

 - Na questão teórica do objeto de investigação. A atividade linguística 
é uma atividade humana, e, por isso mesmo, tem três dimensões: a 
dimensão discursiva (pela qual as expressões se relacionam com a 
situação real de sua produção), a dimensão semântica (pela qual as 
expressões se interpretam segundo o sistema cultural de 
representação da realidade) e a dimensão sintática ou gramatical 
(pela qual se regram sistematicamente as construções da língua). 
Consequentemente, a unidade de referencia é o texto. E a linguagem 
é considerada em sua dupla natureza: atividade (comunicativa e 
cognitiva) e objeto. 

 - Na questão política. Cabe à escola dar a conhecer à criança que há 
preconceitos sociais pondo em escala de valores os diferentes 
registros linguísticos, e que existe uma norma culta para a qual a 
escola pode e deve dar acesso. E o mais eficiente modo de fazer isso 
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é respeitar a variedade linguística do aluno, dando-lhe condições de 
uma fala livre, e, consequentemente, crítica (p. 35-36). 

 

 Podemos perceber que, assim como nos Guias Curriculares, o 

documento baseia-se nos pressupostos da Ciência Linguística, visando superar 

o ensino tradicional de Língua Portuguesa.  

 De acordo com Angelo (2011), os dois documentos, Guias Curriculares 

para o ensino de 1º grau – Língua Portuguesa e Proposta Curricular para o 

ensino de Língua Portuguesa – 1º grau, apresentam pontos em comum e 

pontos divergentes. Os dois textos se colocam trazendo o espírito de mudança, 

amparados num conjunto de conhecimentos linguísticos que os autoriza a 

apontar saídas para o ensino de Língua Portuguesa. Ambos traduzem aos 

professores o que o discurso acadêmico defende para o ensino de língua 

materna nas décadas de 1970 e 1980. 

 Doze anos depois, foram publicados os PCNs, parâmetros curriculares 

nacionais. Os PCNs de Língua Portuguesa era, em parte, resultado dos 

avanços presentes, principalmente, nas propostas curriculares dos estados de 

São Paulo e de Minas Gerais, porém com a assimilação das novidades 

advindas da Escola de Genebra com relação aos gêneros do discurso.  

 

 2.5. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

  

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa (PCNLP), publicados em 1998,  desde a década de 1970 o ensino 

de Língua Portuguesa tem sido o centro da discussão acerca da necessidade 

de melhorar a qualidade do ensino brasileiro. O âmago dessa demanda no 

ensino fundamental focaliza-se, especialmente, no domínio da leitura e da 

escrita pelos discentes.  

 

 Na década de 60 e início da de 70 , as propostas de reformulação do 
ensino de Língua Portuguesa indicavam fundamentalmente, 
mudanças no modo de ensinar, pouco considerando os conteúdos de 
ensino. Acreditava-se que valorizar a criatividade seria condição 
suficiente para desenvolver a eficiência da comunicação e expressão 
do aluno. Além disso tais propostas se restringiam aos setores 
médios da sociedade, sem se dar conta das consequências 
profundas que a incorporação dos filhos das camadas pobres 
implicava. O ensino de Língua Portuguesa orientado pela perspectiva 
gramatical ainda parecia adequado, dado que os alunos que 
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freqüentavam a escola falavam uma variedade linguística bastante 
próxima da chamada variedade padrão e traziam representações de 
mundo e de língua semelhantes às que ofereciam livros e textos 
didáticos.” (PCNLP, p. 17) 

 

As críticas ao ensino de língua materna, entretanto, só se 

estabeleceriam mais firmemente nos anos de 1980, quando as pesquisas 

linguísticas desvinculadas da tradição normativa ganharam força dentro da 

universidade brasileira. 

 Este novo quadro permitiu o surgimento de um corpo relativamente 

harmônico de reflexões sobre os objetivos e conteúdos a serem ministrados 

nas aulas de português (PCNLP, 1998).    

 Entre os julgamentos mais presentes que se faziam ao ensino 

tradicional de Língua Portuguesa destacavam-se: 

 

 a desconsideração da   realidade   e   dos   interesses  dos alunos; 

 a excessiva escolarização das atividades de leitura e de produção de 
texto; 

 o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e como 
pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais; 

 a excessiva valorização da gramática normativa e a insistência nas 
regras de exceção, com o consequente preconceito contra as formas 
de oralidade e as variedades não-padrão; 

 o ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente 
associado exercícios mecânicos de identificação de fragmentos 
linguísticos em frases soltas; 

 a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente – uma espécie 
de gramática tradicional mitigada e facilitada (PCNLP, p. 18). 

 

Segundo Izidoro (2010), a escolarização dos conteúdos de língua 

materna, por exemplo, a leitura, retira do estudante a possibilidade de degustar 

o texto, de ter prazer no ato de ler, de encarar a leitura como algo que faça 

parte de sua vida fora dos  muros da escola, de sua via social.  

Quanto à utilização do texto como pretexto para ensinar valores morais, 

essa é uma prática muito comum em nossas escolas, pois muitos docentes 

querem inculcar seus próprios valores, sejam eles, religiosos, políticos, 

econômicos, em seus alunos.  
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Em relação ao ensino focado na gramática, que trabalha exercícios de 

forma mecânica, invariavelmente,  conduz os alunos a uma perda significativa 

dos sentidos do texto e em muitas aulas de português os sentidos do texto nem 

são trabalhados, e, sim, apenas a estrutura textual, isto é, a gramática textual. 

Utiliza-se o texto simplesmente para encontrar e classificar o substantivo, por 

exemplo. 

De acordo com Izidoro (2010), as críticas explicitadas pelos PCNLP 

apontam para a necessidade da adoção de uma concepção sociointeracionista 

da leitura, visto que, indicam uma prática de leitura descontextualizada da 

produção do texto que está sendo lido, desconsiderando, assim, a realidade do 

aluno, o contexto dos vários textos que circulam na sociedade, os 

conhecimentos prévios do aluno. 

A prática tradicional de leitura em muitas de nossas escolas, privilegia, 

como sabemos, a existência de um só sentido para os textos, aquela 

autorizada pelo professor, não permitindo o processo dialógico de 

compreensão e produção de sentidos possíveis ou autorizados pelas marcas 

textuais.   

Voltemos aos PCNLP. Na década de 1980 ganha força “um conjunto de 

teses que passam a ser incorporadas e admitidas, pelo menos em teoria, por 

instâncias públicas oficiais.” (PCNLP, 1998, p. 18) 

A ampla divulgação dessas teses desencadeou um esforço coletivo de 

revisão dos conteúdos e das práticas de ensino de Língua Portuguesa, mas 

sem muito êxito.     

 Por isso, podemos dizer que ainda impera em nossa sociedade uma 

atitude corretiva e preconceituosa em relação às formas não canônica de 

utilização da língua. 

Apesar disso, hoje é praticamente consensual entre os estudiosos da 

língua, que as práticas de ensino de português devem partir do uso possível 

aos alunos para permitir a conquista de novas habilidades de leitura e escrita. 

Os PCNLP (1998, p. 19) advertem-nos a considerarmos sempre que: 
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 A razão de ser das propostas de leitura e escuta é a compreensão 
ativa e não a decodificação e o silêncio; 

 A razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a 
interlocução efetiva e não a produção de textos para serem objetos 
de correção; 

 As situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensar 
sobre a linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la 
apropriadamente às situações e aos propósitos definidos 

 
 Os PCNLP configuram-se como síntese do que foi possível aprender 

e avançar nesta década, em que a democratização das 
oportunidades educacionais começa a ser levada em consideração 
em sua dimensão política, também no que diz respeito aos aspectos 
intra-escolares.  

 
 

A dimensão política dos PCNLP  aponta uma vinculação estreita entre o 

ensino de Língua Portuguesa e cidadania. 

Coccaro (2010) assinala que as leis em seus objetivos têm por finalidade 

a formação plena dos cidadãos, voltada ao desenvolvimento da capacidade de 

aprender e adaptar-se às constantes mudanças sociais. Assim, para a 

Educação Básica, os dispositivos da Lei 9.394/96 declaram em seu Artigo 22:  

 

 A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, e 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores.  

 

Para que essa formação preconizada pela LDB/96 seja possível, torna-

se imprescindível o domínio da variante padrão da língua, pois, apenas para 

citar um exemplo, os textos legais exigem, no mínimo, o conhecimento da 

norma culta para sua interpretação. 

O Art. 32 da mesma Lei afirma, ainda,  que:  

 

 O ensino fundamental, com duração mínima de noveo anos e gratuito 
na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: 

 I – o desenvolvimento da   capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do calculo. 
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O pleno domínio da leitura e da escrita significa que o educando dever 

ser capaz de ler e interpretar os diferentes tipos de textos que circulam na 

esfera social, refletindo sobre eles, mediante ao estudo da língua, instrumento 

que lhe permite organizar a realidade na qual está inserido. 

 Os PCNLP (1997, p. 15) afirmam que: 

 

 o domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação 
social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 
acesso a informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 
constrói visões de mundo, produz conhecimentos, por isso a ensiná-
la a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos 
o acesso aos saberes linguísticos, necessários para o exercício da 
cidadania, direito inalienável de todos 

 

Desta perspectiva, dominar a língua está fortemente ligado  à 

possibilidade de plena participação social. Ao término do ensino básico espera-

se que os alunos sejam capazes de ler, interpretar e produzir textos nas mais 

variadas situações, possibilitando-lhes, assim, o pleno exercício da cidadania. 

A linguagem é uma forma de ação interindividual que se realiza em 

diferentes práticas sociais, em diferentes grupos, em diferentes momentos 

históricos. Assim, a linguagem é produzida numa conversa entre amigos, ao 

escrever uma crônica, ao escrever uma reportagem, ao participar de uma 

entrevista de emprego, ao ministrar uma aula e várias outras práticas sociais 

que o indivíduo pode atuar e/ou participar (PCNLP, 1998). 

Essas situações sociais diferenciam-se em relação aos usos que se 

pode fazer da língua em cada uma delas, considerando-se as condições 

históricas e sociais dos sujeitos envolvidos no processo de interação verbal. 

Uma conversa entre amigos, por exemplo, distingue-se   de uma reunião de 

negócios. Na primeira, permite-se uma linguagem informal, o uso de gírias. Na 

segunda, é mais apropriado o uso de uma linguagem formal, mais próxima da 

norma padrão. Esse modo de pensar a língua permite a um mesmo sujeito 

escolher que modalidade de língua usar nas diversas interações verbais 

presentes na sociedade. 
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A linguagem é uma interação verbal entre interlocutores o que, para 

Bakhtin (1992, p. 123) constitui-se um diálogo. Esse colóquio, por sua vez, 

pode ser compreendido num sentido mais amplo, “não apenas como a 

comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja”.  

Essa forma de entender a língua, que subjaz os PCNLP (1998), defende 

que linguagem não pode ser concebida à parte de sua situação concreta de 

produção.  

 Os PCNPL pretendem orientar os professores e educadores do ensino 

fundamental no sentido de passarem para o cotidiano as diretrizes da 

educação para a cidadania. Não é função dos PCNLP ser uma espécie de 

receituário ao professor ou uma espécie de agenda de suas aulas, indicando-

lhes com que atividade começar e terminar a jornada. Eles pretendem expor 

metas de qualidade, deixando sempre claro o objetivo maior, que é formar um 

cidadão pensante e consciente de seus direitos e deveres (Brito, et al. 2003). 

 Como é uma das metas dos PCNLP consolidar a cidadania, o ensino de 

língua materna deve assumir uma função social da leitura e da escrita, pois é 

por meio do manejo proficiente da língua que o cidadão pode desempenhar 

seus vários papéis: o de consumidor, o de eleitor, etc. Assim, ensinar a Língua 

Portuguesa deixa de ser um mecanismo de imposição de regras organizadoras 

da variante padrão culta, materializadas em textos de autores clássicos, para 

se tornar pré-requisito de mobilidade social (Brito, et al. 2003). 

 Para que esses objetivos sejam atingidos, os  PCNLP (1998, p. 7) 

indicam como metas gerais do ensino fundamental que os alunos sejam 

capazes de: 

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, 
adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo 
respeito; 

 posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

 desenvolver o conhecimento de si mesmo e o sentimento de 
confiança em suas capacidades efetiva, física, cognitiva, ética, 
estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir 
perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 
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 utilizar diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e 
corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas 
idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contexto 
públicos e privados, atendendo a diferentes intenções de 
comunicação; 

 saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 
para adquirir e construir conhecimentos. 

   Esses objetivos apontam para uma educação que forme um sujeito 

capaz de compreender, interagir, questionar e posicionar-se diante das 

demandas sociais e, também, que seja responsável pela aquisição de seu 

conhecimento. Nessa direção, não é suficiente a formação de sujeitos que 

saibam apenas decodificar os textos a que são expostos. 

No processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa nos 

diferentes ciclos do ensino fundamental, espera-se que os alunos ampliem o 

domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, sobretudo nas 

instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua inserção 

efetiva no mundo da escrita, suas possibilidades de participação social no 

exercício da cidadania. 

 Para isso, a escola deverá organizar um conjunto de atividades que, 

progressivamente, possibilite ao aluno: 

 

 utilizar a linguagem na escuta e na produção de textos orais e na 
leitura e produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas 
demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e 
expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do 
discurso; 

 utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a 
realidade, operando sobre a representações construídas em várias 
áreas de conhecimentos; 

 analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, 
desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos; 

 conhecer e valorizar as diferentes variedades do português, 
procurando combater o preconceito linguístico; 

 reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como 
instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na 
elaboração artística e mesmo nas interações com as pessoas de 
outros grupos sociais que se expressem por meio de outras 
variedades; 

 usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise 
linguística para expandir sua capacidade de monitoração da 
possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de 
análise crítica.(PCNLP, 1998, p. 32) 



47 

 

  

 Para que os objetivos propostos pelos PCNLP sejam atingidos é preciso 

repensarmos o objeto de ensino das aulas de português, ou seja, o ensino de  

língua materna   não deve centrar-se no estudo da gramática,  mas sim no uso 

efetivo da língua em suas diferentes manifestações sociais.  

 Parece, portanto, não faltar ao docente o respaldo das instâncias 

superiores, que assumiram o discurso de novas concepções teóricas, de onde 

podem emergir novos programas e novas práticas, porém há necessidade de 

maior investimento de recursos na formação inicial e contínua de professores, 

pois educação de qualidade não se constrói apenas com documentos e 

diretrizes.  

 

2.3. O ensino de língua portuguesa nas escolas de nível básico 

 

 Embora os documentos oficiais apontem para mudanças positivas no 

ensino de Língua Portuguesa, as constatações são negativas, acerca de como 

acontece a atividade pedagógica do ensino de Língua  Portuguesa.  

O ensino de Língua Portuguesa em nossas escolas de ensino 

fundamental e médio apresentam, ainda, muitas das características do ensino 

tradicional, isto é, um tratamento didático-pedagógico de língua materna que 

vem sendo criticado desde a década de 1970.  

Para Travaglia (2003), o ensino de Língua Portuguesa nas escolas 

brasileiras tem sido prioritariamente prescritivo, apegando-se a regras da 

gramática normativa, estabelecidas de acordo a tradição literária clássica, da 

qual é tirada a maioria dos exemplos. Tais regras e exemplos são repetidos 

ano após ano, como formas corretas e boas a serem reproduzidas na  

expressão de nossos pensamentos. Há uma ausência muito grande de 

produção textual e compreensão textual nas aulas de língua materna. Percebe-

se uma concentração muito grande no uso de metalinguagem no ensino de 

Língua Portuguesa para a identificação e classificação de categorias, relações  

e funções dos elementos linguísticos, o que evidencia  um ensino prescritivo de 

língua materna. Gastam-se grande parte do tempo das aulas no aprendizado e 
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utilização dessa metalinguagem, que não avançam, pois, anos a fio, se insiste 

na repetição dos mesmos tópicos gramaticais (classificação de palavras e suas 

flexões, análise sintática do período simples e composto, noções de processo 

de formação de palavras, regras de regência e concordância, regras de 

acentuação e pontuação). As aulas de Língua Portuguesa continuam sendo 

ministradas para se cumprir um currículo pré-estabelecido, desconsiderando as 

dificuldades ou não dos educandos no uso efetivo da linguagem, em contextos 

situacionais diferentes, num processo de interação verbal. 

 A pesquisa de Neves (2002b), que abrangeu 170 professores de ensino 

fundamental e médio no Estado de São Paulo, explicita a situação do ensino de 

Língua Portuguesa nas escolas brasileiras, pois, embora seja uma pesquisa no 

âmbito de um Estado, a situação é igualitária em todo o território nacional, 

segundo a autora. 

 Quanto ao objetivo de ensino de Língua Portuguesa, no levantamento 

feito junto aos professores, Neves (2002b, p. 10 e 11) registra que, em 

resposta à pergunta “para que se ensina gramática?”, quase 50% dos 

educadores  fazem indicações que se referem ao bom desempenho, com 

destaque para o desempenho ativo (melhor expressão, melhor comunicação, 

melhor compreensão);  cerca de 30% das indicações referem-se a questões 

normativas (maior correção, conhecimento de regras ou de normas, 

conhecimento da norma culta) e cerca de 20% se ligam a uma finalidade 

teórica (aquisição das estruturas da língua, melhor conhecimento da língua, e 

menos de 1% do professores declarou que só dá aulas de língua materna  para 

cumprir o programa, embora os passos ulteriores da pesquisa tenham 

mostrado que a desvalorização da gramática ocorre numa porcentagem bem 

maior do que a declarada. Quanto à pergunta “para que se usa a gramática 

que é ensinada?”, Neves registra que a maioria das indicações se liga ao 

melhor desempenho linguístico (falar e escrever melhor) e ao sucesso na vida 

prática (sucesso em concursos e vestibulares, bom desempenho social e 

profissional), embora também venha apontado como utilizável ‘para nada’. O 

ensino de Língua Portuguesa aparece como algo desligado de qualquer 

utilidade prática, tendo objetivo em si mesmo; já a finalidade de cumprir 

programa vem ligado ao sucesso na própria sala de aula, ou seja, apenas 
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acertar os exercícios propostos. Isso aponta para o fato de que para a maioria 

dos educadores não há uma real necessidade para o ensino de língua 

materna, entendido aqui como teoria gramatical. Por que, então, a insistência 

nesse tipo de atividade em sala de aula? Talvez comodismo, desconhecimento 

de alternativas e outras razões alegadas como: exigência do currículo, dos 

pais, da sociedade em seus concursos e vestibulares. 

 Quanto ao “o que é ensinado”, Neves (2002b, p. 12-14) registra que as 

áreas do programa de Língua Portuguesa que mais são trabalhadas por ordem 

de frequência são:  a) Classes de palavras (39, 71%); b) Sintaxe (35,85%); c) 

Morfologia (10,93%); d) Semântica (3,37%); Acentuação (2,41%); Silabação 

(2,25%); Texto (1,44%); Redação (1,44%); Fonética e Fonologia (0,96%); 

Ortografia (0,80%); Estilística (0,32%); Níveis de linguagem (0,32%); 

Versificação (0,16%).  

 Os exercícios de reconhecimento e classificação de classes de palavras 

e de funções sintáticas correspondem a 75,75% das atividades de ensino de 

língua materna, aparecendo em todos os grupos de professores pesquisados. 

Isso confirma a afirmação anterior de que os mesmos tópicos gramaticais são 

repisados ano após ano, isto é, durante os onze anos que constituem o ensino 

básico (ensino fundamental e médio). 

 Em linhas gerais, Neves (2002b, p. 45-48) registra que os professores: 

1) em geral acreditam que a função do ensino da gramática é levar o 

aluno a escrever melhor;  

2) foram despertados para uma crítica dos valores da gramática 

tradicional;  

3) têm procurado dar aulas de gramática não-normativa; 

4) verificam que essa gramática não está servindo para nada; 

5) apesar disso, mantém as aulas sistemáticas de gramática como um 

ritual imprescindível à legitimação de seu papel. 

 Isto é, embora os professores reconheçam os problemas básicos em se 

gastar quase 80% do tempo das aulas de Língua Portuguesa ensinando teoria 

gramatical, eles não conseguem mudar de atitude e passarem a ter uma 
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prática pedagógica diferente da que se tem desenvolvido desde há muito nas 

escolas brasileiras. 

 Coccaro (2010), em pesquisa recente, atesta que esse quadro não tem 

se alterado muito nos últimos anos. Segundo a autora, apesar dos vários 

estudos linguísticos que confrontam o ensino tradicional de português, ou seja, 

uma prática centrada em normas e nomenclaturas gramaticais, em certo e 

errado, o ensino de língua materna ainda prioriza a gramática normativa no 

processo de ensino-aprendizagem da língua.    

 

2.6. A aula de Língua Portuguesa 

 

 Que o ensino de língua materna não vai bem já é, cada vez mais, uma 

constatação comum a todos: governantes, pais, professores, estudantes. 

Embora não se possa generalizar, todos os dias a mídia denuncia os 

problemas de nossa educação, como por exemplo, a crítica de que a escola 

não estimula a formação de leitores, não forma alunos capazes de ler e 

entender manuais, relatórios, códigos, instruções, poemas, crônicas, resumos, 

gráficos, tabelas, artigos, editoriais e muitos outros materiais escritos, além de 

observarmos, também, os baixos índices de desempenho de nossos alunos 

nas avaliações oficiais realizadas (Antunes, 2003). 

 O foco nas aulas de português continua sendo o estudo das 

nomenclaturas e classes gramaticais, ir à escola para estudar língua 

portuguesa pode não ter muita importância, especialmente para aqueles que 

precisam  adquirir competências em leitura e em escrita de textos.  Enquanto o 

professor de português fica apenas analisando se o sujeito é ‘determinado’ ou 

‘indeterminado’, por exemplo, os alunos ficam privados de tomar consciência 

de que ou eles se determinam a assumir o destino de suas vidas ou acabam 

todos, na verdade, ‘sujeitos inexistentes’. 

 Segundo Antunes (2003), um exame mais detalhado de como o estudo 

da língua materna acontece, desde o Ensino Fundamental I, revela a 

persistência de uma prática pedagógica que, em muitos aspectos, ainda 

mantém a perspectiva reducionistas do estudo da palavra e da frase 

descontextualizadas. Embora muitas ações governamentais, discutidas  acima,  
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já se tenham desenvolvido, no sentido de incentivar e fundamentar uma 

reorientação dessa prática, as experiências de renovação  ainda não 

ultrapassam o domínio de iniciativas assistemáticas, eventuais e isoladas. 

 Antunes (2003),  apresenta os quatro campos do ensino de língua 

materna – o da oralidade, o da escrita, o da leitura e o da gramática – 

demonstrando que as mudanças preconizadas pelos PCNLP não estão 

presentes em sala de aula. No que se refere às atividades em torno da 

oralidade, a autora constata: 

 

 

 uma quase omissão da fala como objeto de exploração no trabalho 
escolar; essa omissão pode como explicação a crença ingênua de 
que os usos da língua estão tão ligados à vida  de todos que nem 
precisam ser matéria de sala de aula; 

 uma equivocada visão da fala, como lugar privilegiado para a violação 
das regras da gramática. De acordo com essa visão, tudo o que é 
‘erro’ na língua acontece na fala e tudo o que é permitido, pois ela 
está acima das prescrições gramaticais; não se distinguem, portanto, 
as situações mais formais de interação que vão, inevitavelmente, 
condicionar outros padrões de oralidade que não o coloquial; 

 uma concentração das atividades em torno dos gêneros da oralidade 
informal, peculiar às situações da comunicação privada, nesse 
contexto, predominam os registros coloquiais, como a ‘conversa’, ‘a 
troca de idéias’ ‘a explicação para o colega vizinho’ etc. Na verdade, 
o trabalho se restringe à reprodução desses registros informais, sem 
que se promova uma análise mais consistente de como a 
conversação acontece;  

 ou seja, uma generalizada falta de oportunidades de se explicar em 
sala de aula os padrões gerais da conversação, de se abordar a 
realização dos gêneros orais da comunicação pública, que pedem 
registros mais formais, com escolhas lexicais mais especializadas e 
padrões textuais mais rígidos, além do atendimento a certas 
convenções sociais exigidas pelas situações do‘falar em público. ( p. 
24 - 25)  

  

No que se refere às atividades em torno da escrita: 

 

 um processo de aquisição da escrita que ignora a interferência 
decisiva do sujeito aprendiz, na construção e na testagem de suas 
hipóteses de representação gráfica de língua; 

 a prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada, inicialmente 
nas habilidades motoras de produzir sinais gráficos e, mais adiante, 
na memorização pura e simples de regras ortográficas: para muita 
gente, não saber escrever ainda equivale a escrever com erros de 
ortografia; 

 a prática de uma escrita artificial e inexpressiva, realizada em 
exercícios de criar listas de palavras soltas ou, ainda, de formar 
frases. Tais palavras e frases isoladas, desvinculadas de qualquer 
contexto comunicativo, são vazias do sentido e das intenções com 
que as pessoas dizem as coisas que têm a dizer. Além do mais, esse 
exercícios de formar frases soltas afastam os alunos daquilo que eles 
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fazem, naturalmente, quando interagem com os outros, que é 
‘construir peças inteiras’, ou seja, textos, com unidade, com começo, 
meio e fim, para expressar sentidos e intenções. Parece incrível, mas 
é na escola que as pessoas ‘exercitam’ a linguagem ao contrário, ou 
seja, a linguagem que não diz nada. Nessa linguagem vazia, os 
princípios básicos da textualidade são violados, porque o que se diz é 
reduzido a uma sequência de frases desligadas umas das outras, 
sem qualquer perspectiva de ordem ou de progressão e sem 
responder a qualquer tipo particular de contexto social; 

 a prática de uma escrita sem função, destituída de qualquer valor 
interacional, sem autoria e sem recepção (apenas para exercitar), 
uma vez que, por ela, não se estabelece a relação pretendida entre a 
linguagem e o mundo, entre o autor e o leitor do texto; 

 a prática de uma escrita que se limita a oportunidade de exercitar 
aspectos não relevantes da língua, nessa altura do processo de 
apreensão da escrita, como por exemplo, a fixação nos exercícios de 
separação de sílaba, de reconhecimento de dígrafos, encontros 
vocálicos e consonantais e outros inteiramente adiáveis; 

 a prática, enfim, de uma escrita improvisada, sem planejamento e 
sem revisão, na qual o que conta é, prioritariamente, a tarefa de 
realizá-la, não importa ‘o que se diga’ e o ‘como se faz’. (É a ‘língua 
da escola’, como observou um menino sabido!). (p. 25 – 27)     

 

  

 No que se refere às atividades de ensino de leitura: 

 

 uma atividade de leitura centrada na habilidades mecânicas da 
decodificação da escrita, sem dirigir, contudo, a aquisição de tais 
habilidades para a dimensão da interação verbal – quase sempre, 
nessas circunstâncias, não há leitura, porque não há ‘encontro’ com 
ninguém do outro lado do texto; 

 uma atividade de leitura sem interesse, sem função, pois aparece 
inteiramente desvinculada dos diferentes usos sociais que se faz da 
leitura atualmente; 

 uma atividade de leitura puramente escolar, sem gosto, sem prazer, 
convertida em momento de treino, de avaliação ou sem oportunidade 
para futuras ‘cobranças’, leitura que é, assim, reduzida a momentos 
de exercício, sejam aqueles da ‘leitura em voz alta’ realizados, quase 
sempre, com interesses avaliativos, sejam aqueles que têm de 
culminar com a elaboração das conhecidas ‘fichas de leitura’; 

  uma atividade de leitura cuja interpretação se limita a recuperar os 
elementos literais e explícitos presente na superfície do texto. Quase 
sempre esses elementos privilegiam aspectos apenas pontuais do 
texto (alguma informação localizada num ponto qualquer), deixando 
de lado os elementos de fato relevantes para sua compreensão 
global; 

 uma atividade incapaz de suscitar no aluno a compreensão das 
múltiplas funções sociais da leitura (muitas vezes o que se lê na 
escola não coincide com o que se precisa ler fora dela); 

 enfim, uma escola ‘sem tempo para a leitura’, porque, como declaram 
os alunos, ‘tinha que aprender as narrativas, a língua portuguesa e as 
palavras que a gente fala errado’ ou, ainda, porque ‘atrapalha o 
professor em suas explicações’. (p. 27 – 28) 
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  No se refere às atividades em torno da gramática: 

 

 uma gramática descontextualizada, amorfa, da língua como 
potencialidade; gramática que é muito mais sobre a língua, 
desvinculada, portando, dos usos reais da língua escrita ou falada na 
comunicação do dia-a-dia; 

 uma gramática fragmentada, de frases inventadas, da palavra e das 
frases isoladas, sem sujeitos interlocutores, sem contexto, sem 
função; frases feitas para servir de lição, para virar exercício; 

 uma gramática da irrelevância, com primazia em questões sem 
importância comunicativa dos falantes. A este propósito, valia a pena 
perguntar-se qual a competência comunicativa que há em distinguir 
um adjunto adnominal de um complemento nominal, ou, ainda, em 
reconhecer as diferentes funções do QUE ou do SE, coisas com as 
quais muito tempo de aula ainda é desperdiçado; 

 uma gramática das excentricidades, de pontos de vista refinados, 
mas, muitas vezes, inconsistentes, pois se apóiam apenas em regras 
e casos particulares que, se apóiam apenas em regras e casos 
particulares que, apesar de estarem nos compêndios de gramática, 
estão fora dos contextos mais previsíveis de uso da língua; 

 uma gramática voltada para a nomenclatura e a classificação das 
unidades; portanto, uma gramática dos ‘nomes’ das unidades, das 
classes e subclasses dessas unidades (e não das regras de seus 
usos). Pelos limites estreitos dessa gramática, o que se pode 
desenvolver nos alunos é apenas a capacidade de ‘reconhecer’ as 
unidades e de nomeá-las corretamente. 

 uma gramática inflexível, petrificada, de uma língua supostamente 
uniforme e inalterável, irremediavelmente fixada num conjunto de 
regras que, conforme consta nos manuais, devem manter-se a todo 
custo imutáveis (apesar dos muitos usos em contrário), como se o 
processo de mudança das línguas fosse apenas um fato do passado, 
algo que já aconteceu e não acontece mais. Por esta via de 
percepção, a consulta que se faz é sempre, e apenas, a um 
compêndio de gramática (nem sempre consistentemente atualizado), 
sem, de alguma maneira, considerar o que, na verdade, é fato, ou 
seja, sem considerar o que, na verdade é fato, ou seja, sem 
considerar o que faz parte dos usos reais que os grupos mais 
escolarizados de falantes e escritores da atualidade adotam; 

 uma gramática predominantemente prescritiva, preocupada apenas 
com marcar o “certo” e o “errado”, dicotomicamente extremados, 
como se falar e escrever bem fosse apenas uma questão de falar e 
escrever corretamente, não importando o que se diz, e se  tem algo a 
dizer. Por essa gramática professores e alunos só veem a língua pelo 
prisma da correção e, o que é pior, deixam de ver muitos outros 
muitíssimos fatos e aspectos linguísticos, realmente relevantes da 
língua. (p.31 – 32) 

 

 

 Essas práticas pedagógicas, que vão de encontro às orientações dos 

PCNLP, persistem porque estão fundamentadas em uma concepção tradicional 

de que ensinar língua é ensinar a gramática dessa língua. 
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Capítulo 3 – EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA E GRAMÁTICA 

 

 No capítulo anterior falamos sobre a crise do ensino de língua 

portuguesa. Mostramos que um dos fatores que contribui muito para os 

equívocos em torno do ensino da língua é a gramatiquice presente nas aulas 

de Língua Portuguesa. Neste capítulo abordaremos o conceito de educação 

linguística, os diferentes tipos de ensino de português e os diferentes conceitos 

de gramática. 

  

3.1.  Educação linguística  

  

 A educação linguística, de acordo com Travaglia (2004), é um conjunto 

de atividades de ensino-aprendizagem, formais ou informais, que levam o 

falante a conhecer um maior número de possibilidades e recursos no uso da 

língua, objetivando capacitar o falante a usar tais recursos de maneira 

adequada para produzir os efeitos e sentidos pretendidos nos diferentes 

contextos de interação e comunicação entre os interlocutores. 

 Portanto, a educação linguística pretende desenvolver a competência 

comunicativa dos usuários da língua, isto é, a capacidade de utilizar o maior 

número possível de recursos da língua de maneira mais adequada em cada 

situação de interação comunicativa. Em outras palavras, a educação inguística 

visa ensinar ao falante como utilizar com habilidade e competência os recursos 

disponíveis em sua língua e instruí-lo a selecionar e utilizar seu  arsenal 

linguístico em contextos específicos de interação. 

 A educação linguística informa-nos sobre a existência das variedades 

linguísticas, das suas características e de seu uso adequado. Evidencia as 

diferentes características entre a modalidade escrita e a modalidade falada da 

língua para que o falante aproprie-se das particularidades da escrita e não faça 

uma simples transposição da fala para a escrita o que, com muita frequência, 

faz emergir ruídos que prejudicam a comunicação em situações em que a 

modalidade escrita é a mais indicada para uma interação eficaz. 

 A língua em uso é o foco da educação linguística que visa a segurar ao 

falante a capacidade de discernir o que ele fala e o que ouve, entre sua 

competência linguística e a competência do outro, além de capacitá-lo para a 
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adequação linguística, tornando-o capaz de reconhecer a multiplicidade de uso 

da língua em seus diferentes contextos de uso.     

 Para Bagno (2002, p.18), os três principais elementos constitutivos da 

educação linguística são: 

 

 O desenvolvimento ininterrupto das habilidades de ler, escrever, falar 
e escutar; 

 O conhecimento e reconhecimento da realidade intrinsecamente 
múltipla, variável e heterogênea da língua, realidade sujeita aos 
influxos das ideologias e dos juízos de valor; 

 A constituição de um conhecimento sistemático sobre a língua, 
tomada como objeto de análise, reflexão e investigação.   

 

 Esses princípios vão ao encontro das orientações dos PCNLP que 

instruem os professores, desse componente curricular, a focarem em suas 

práticas didático-pedagógicas o texto, levando os alunos a desenvolverem suas 

habilidades de ler, falar, escutar e escrever. 

 A educação linguística não pode ser entendida como ensino-

aprendizagem de teorias linguítico-gramaticais, mas deve ser entendida como 

uma educação que pretende mostrar os recursos linguísticos, seus tipos, as 

diferenças significativas entre eles, sua força argumentativa, ou seja, sua 

capacidade de levar o interlocutor a assumir uma ideia ou a fazer o que o 

locutor pretende, busca apresentar as diferenças sutis entre recursos de 

significação mais ou menos similares. A educação linguística deverá também 

desenvolver ou complementar a capacidade de fazer e distinguir construções e 

usos que podem ser considerados como tendo um valor adequado em uma 

série de situações de comunicação e seu reconhecimento adequado é uma 

habilidade desejável nos usuários de uma língua. 

 Para Travaglia (2004, p. 27), a educação linguística faz-se necessária 

porque: 

 

 a) o desenvolvimento dos meios de comunicação modernos não torna a 

língua um elemento secundário na comunicação entre os seres humanos; 

 b) a maior parte da comunicação humana se faz por meio da língua ou, 

de alguma forma, na dependência dela; 

 c) a comunicação eficiente e competente entre os seres humanos é 

fundamental para o entendimento entre os homens e esse entendimento é 
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necessário e crucial para que eles  vivam e convivam bem. Podemos dizer, 

pois, que a boa comunicação garante não só a qualidade de vida em 

sociedade, mas a própria vida, a própria existência da humanidade enquanto 

tal, tanto no sentido de “ser humano” em oposição ao “não ser humano”, 

quanto no sentido da própria existência das entidades que compõe a 

humanidade, uma vez que o não-entendido pode levar a problemas, conflitos e, 

em consequência, à própria extinção do homem e da humanidade; 

 d) dada a importância da comunicação entre os homens e da 

importância da língua nessa comunicação, é fundamental uma educação 

linguística. 

 A educação linguística deve ser trabalhada por todos na sociedade, 

começando pela família em cujo meio a criança adquire a língua, aprendendo a 

usar uma série de recursos dessa língua, adquirindo-a de forma natural, sem 

qualquer atividade formal e estruturada para esse fim. O meio em que a criança 

vive será o responsável por seu aprendizado linguístico. A criança torna-se 

capaz de usar a língua em seu contexto social, na modalidade oral. 

 A partir de um certo momento, ela vai para a escola e a instituição 

escolar será responsável por uma parte considerável de sua formação 

linguística, iniciando-se uma educação linguística formal que deverá ampliar e 

desenvolver a competência comunicativa da criança. Esse ensino, em sua 

essência, não deve ser constituído por um ensino-aprendizagem de 

metalinguagem, de teorias linguístico-gramaticais, embora eventualmente se 

possa considerar desejável que os aprendizes saibam alguns elementos 

teóricos, por exemplo: 

 a) o que é um verbo em oposição a um nome (substantivo, adjetivo); 

 b) o nome dado a certos elementos flexionais indicadores de categorias 

gramaticais (número: singular x plural, gênero: masculino x feminino) e o que 

cada um indica; 

 c) distinguir orações, períodos, frases e seus constituintes ou outras 

unidades da língua; 

 d) reconhecer os marcadores temporais nos textos narrativos (verbo, 

advérbio); 

 e) reconhecer os elementos coesivos (conjunções, conectivos). 
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 Na educação linguística formal, feita pela escola, é preciso estar atento a 

alguns aspectos que serão importantes para que as pessoas possam usar e 

língua sem problemas, como os que surgem dos preconceitos nascidos da 

pouca compreensão da questão das variedades linguísticas. 

 É preciso conscientizar os educandos para a questão das variedades 

linguísticas. Do ponto de vista comunicacional, todas as variedades linguísticas 

são válidas, desde que, estejam adequadas ao contexto de comunicação, 

todavia, a sociedade estabelece uma espécie de “etiqueta social” para o uso da 

língua e certas formas linguísticas são mais ou menos valorizadas na 

sociedade. Por essa razão, tais formas devem ou não ser empregadas em 

certas situações. Semelhante a uma norma social que estabelece que tipo de 

roupa devemos usar em cada tipo de situação, também há uma norma social 

para o uso das formas linguísticas. É necessário e importante que a educação 

linguística ensine a norma culta dada sua importância política, econômica e 

cultural em nossa sociedade, mas é preciso que fique claro que ela é uma 

forma de usar a língua apropriada para uso em um grande número de 

situações, de modo semelhante ao fato de que se usar um terno e não uma 

bermuda e camiseta em uma série de situações sociais, mas há outras 

situações em que o uso de bermuda e camiseta é perfeitamente plausível e 

mais adequado. Desse modo, dizer frases de registro coloquial ou de registro 

culto dependerá da situação comunicativa, oral ou escrita do usuário da língua. 

 Para Bechara (2003) a primeira área do saber a merecer a constante 

preocupação formativa do professor de Língua Portuguesa é a da própria 

linguagem e a sua manifestação concreta através das línguas históricas 

(português, inicialmente). Assim, de acordo com o linguísta italiano Antônio 

Pagliaro (apud Bechara, 2002, p. 25): 

 

 

 Como em todas as ciências, o valor humano da gramática, antes de 
ser didático e normativo, é formativo. Ele leva a mente a refletir sobre 
uma das criações mais importantes e humanamente mais 
vinculativas, de cuja constituição, de outro modo, nós não 
preocuparíamos mais do que com o mecanismo da circulação do 
sangue ou da respiração (pelo menos enquanto funcionam bem!). 
Contudo a palavra é uma atividade consciente, e a adesão a um 
sistema linguístico diferente daquele a que poderíamos chamar 
natural, como a aquisição de uma língua comum, é, em substância, 
um fato de ordem volitiva. A reflexão sobre a constituição e os valores 
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desse sistema desenvolve e aperfeiçoa a consciência linguística que 
é também uma consciência estética; simultaneamente e por meio de 
análises das correlações e das oposições que constituem o seu 
caráter funcional, habitua a mente a descobrir no pensamento 
discursivo as formas que foram elevadas a uma função cognoscitiva 
mais alta no pensamento racional.  

   

 Para uma efetiva educação linguística, portanto, faz-se necessário 

mudanças na metodologia de ensino de Língua Portuguesa e na formação dos 

professores que irão ensinar, pois, como já apontamos, falar em educação 

linguística é falar em língua funcional; falar em língua funcional implica falar em 

linguagem e é isso que trataremos no próximo tópico. 

 

3.2. Educação linguística, língua e linguagem  

 

 As concepções de língua e linguagem do professor influenciam em 

grande parte o trabalho didático-pedagógico do docente de língua materna em 

sala de aula. 

 Para Geraldi (2002), a transformação do ensino hodierno de Língua 

Portuguesa não passa apenas por uma mudança nas técnicas e nos métodos 

de ensino-aprendizagem empregados em sala de aula mas, também, por uma 

diferente concepção de linguagem. Para ele uma nova concepção de 

linguagem constrói não apenas uma transformação didático-metodológica, 

mas, principalmente, um “novo conteúdo” de ensino.  

 O primeiro requisito de um professor de língua materna é ter noção 

correta sobre linguagem e fazer dela o alicerce de suas atividades (Luft, 2003). 

 Vários autores destacam em seus trabalhos as diferentes concepções 

de linguagem. 

 De acordo com Geraldi (2002, p.41) existem, fundamentalmente, três 

concepções de linguagem: 

 

 

 A linguagem como expressão do pensamento: essa concepção 
ilumina, basicamente, os estudos tradicionais. Se concebemos a 
linguagem como tal, somos levados a afirmações – correntes – de 
que pessoas que não conseguem se expressar não pensam.  

 A linguagem é instrumento de comunicação: essa concepção está 
ligada à teoria da comunicação e vê a língua como código (conjunto 
de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao 
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receptor certa mensagem. Em livros didáticos, é a concepção 
confessada nas instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, 
embora em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais. 

 A linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma 
transmissão de informação de um emissor a um receptor, a 
linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por meio 
dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a 
cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 
constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala. 
(2002, p. 41) 

 

        

  koch, também, (1998, p.9) enumera três concepções de linguagem: 

 

 Linguagem como representação (espelho) do mundo e do 
pensamento. O homem representa para si o mundo através da 
linguagem e, assim sendo, a função é representar (refletir) seu 
pensamento e seu conhecimento de mundo; 

 Linguagem como instrumento (ferramenta) de comunicação. A língua 
é um código através do qual um emissor comunica a um receptor 
determinadas mensagens. A principal função da linguagem é, neste 
caso, a transmissão de informação; 

 Linguagem como forma (lugar) de ação ou interação. É a linguagem 
como atividade, como forma de ação, ação interindividual 
finalisticamente orientada, lugar de interação que possibilita aos 
membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de 
atos, que vão exigir dos semelhantes reações e/ou comportamentos, 
levando ao estabelecimento de vínculo e compromissos anteriores 
inexistentes. 

 

 O foco da educação linguística recai sobre o terceiro conceito de 

linguagem descrito pelos autores, pois destaca a linguagem como interação. 

Esse enfoque tem a vantagem de admitir muitos dos usos linguísticos  

considerados inaceitáveis pela visão normativa, por exemplo, o conceito de 

certo e errado na visão estruturalista dão lugar ao conceito de adequado e 

inadequado na visão interacionista.   

 Ainda dentro desse tema e para uma discussão um pouco mais 

ampliada dessa questão tomamos como referência Travaglia  (2003). O autor 

também destaca essas três concepções de linguagem. A primeira concepção, 

linguagem como expressão do pensamento, defende a ideia de que se uma 

pessoa não sabe se expressar corretamente é porque não pensa. Segundo o 

autor (2003, p.21), 

 

 Para essa concepção as pessoas não se expressam bem porque não 
pensam. A expressão se constrói no interior da mente, sendo sua 
exteriorização apenas uma tradução. A enunciação é um ato 
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monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas 
circunstâncias que constituem a situação em que a enunciação 
acontece. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da 
psicologia individual, e da capacidade de o homem organizar de 
maneira lógica seu pensamento de penderá a exteriorização desse 
pensamento por meio de uma linguagem articulada e organizada. 
Presume-se que há regras a serem seguidas. (...) São elas que se 
constituem nas normas gramaticais do falar e escrever bem.  

 

 As regras do falar e escrever corretamente, em geral, aparecem nos 

manuais de gramática normativa e vincula-se a ensino tradicional da língua. 

 Para essa concepção, portanto, o modo como o texto, que se usa em 

diferentes contextos de interação comunicativa está constituído não depende 

em nada dos interlocutores e nem da situação comunicativa, ou seja, não 

depende de quem, para que se fala, para quem se fala e nem em que situação 

se fala. 

 A segunda concepção vê linguagem como instrumento de comunicação, 

trata a língua como uma ferramenta de comunicação, um meio pelo qual as 

pessoas se comunicam, tendo a língua como um código, isto é, um conjunto de 

signos linguísticos que se combinam, segundo regras, com a função de 

transmitir a mensagem ao receptor.  

 Para Travaglia (2003, p.22), 

 

 Nessa concepção a língua é vista como um código, ou seja, como um 
conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é capaz 
de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um 
receptor. Esse código deve, portanto, ser dominado pelos falantes 
para que a comunicação possa ser efetivada. Como o uso do código 
que é a língua é um ato social, envolvendo consequentemente pelo 
menos duas pessoas, é necessário que o código seja utilizado de 
maneira semelhante, preestabelecida, convencionada para que a 
comunicação se efetive. 

 

 A linguagem, dessa forma percebida, é externa e independente à 

consciência do  indivíduo. A língua impõe-se ao indivíduo como norma, que o 

usuário só pode aceitar como tal. 

 Essa concepção, segundo Travaglia (2003), levou os pesquisadores à 

estudar a língua como código virtual, isolado de sua utilização. Essa postura 

levou a Linguística a não considerar os interlocutores e a situação de uso como 

determinantes das unidades e regras que constituem a língua, ou seja, 
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distanciou o falante do processo de produção, do que é social e histórico na 

língua. 

 Para o autor (2003, p. 22), 

 

 Essa é uma visão monológica e imanente da língua, que a estuda 
segundo uma perspectiva formalista – que limita esse estudo ao 
funcionamento interno da língua – e que a separa do homem no seu 
contexto social. Essa concepção está representada pelos estudos 
linguísticos realizados pelo estruturalismos (a partir de Saussure) e 
pelo transformacionalismo ( a partir de Chomsky). 

 

 Assim, para essa concepção, o usuário da língua tem em sua mente 

uma mensagem para transmitir ao seu ouvinte, em outras palavras, tem 

informações que quer que cheguem ao outro. Para isso o falante a codifica e a 

remete ao outro através de um canal. O receptor recebe os sinais codificados e 

os decodifica transformando-os em mensagem.  É um processo de codificação 

e decodificação.  

 A terceira concepção percebe a linguagem como forma ou processo de 

interação. De acordo com Travaglia, 

 

 Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar  a língua não é tão-
somente traduzir e exteriorizar um pensamento, ou transmitir 
informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o 
interlocutor (ouvinte/leitor). A linguagem é pois um lugar de interação 
humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de 
sentido entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e 
em um contexto sócio-histórico e ideológico. (p. 23). 

 

 

 Nesse sentido, a linguagem é caracterizada como um conjunto de 

discursos, de muitas vozes, de visões de mundo, de grupos sociais, de práticas 

coletivas, de valores, de expressões sociais que revelam histórias distintas. É 

conjunto de discursos e de vozes  que compõe as interações sociais. 

 Para Travaglia (2003), é o diálogo que caracteriza a linguagem. Essa 

concepção, segundo o autor, é representada por todas as correntes de estudo 

da língua que podem ser reunidas sob o rótulo de linguítisca da enunciação. 

Aqui estariam incluídas correntes e teorias tais como a Linguística Textual, a 

Teoria do Discurso, a Análise do Discurso, a Análise da Conversação, a 

Semântica Argumentativa e todos os estudos ligados à Pragmática.     
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 O que os adeptos da terceira concepção de língua defendem, portanto, é 

um ensino de português que garanta aos alunos o pleno domínio das 

atividades verbais, como o domínio da leitura, da escrita, da fala em situações 

formais e informais, e a compreensão da realidade social histórica e estrutural 

da linguagem. 

    

3.3. Os diferentes conceitos de gramática 

 

           Nossa questão é o ensino da língua e o ensino da língua envolve o 

trabalho com a gramática, por isso é preciso dizer o que entendemos por 

gramática. Podemos falar em gramática? Ou o mais correto seria gramáticas?     

 Para Antunes (2007, p. 25), “quando pessoas falam em gramática, 

desconhecem que podem estar falando não de uma coisa só, mas de coisas 

bem diferentes”.  

 De acordo com Possenti (2006), para ensinar gramática, ou defender tal 

ensino, é preciso saber o que é gramática. A noção de gramática, contudo, é 

controvertida: nem todos os que se dedicam ao estudo desse aspecto das 

línguas fazem a mesma definição. O autor propõe, para efeito de 

argumentação, que a palavra gramática signifique conjunto de regras. 

 Possenti (2006, p. 64) destaca três maneiras de entender “conjunto de 

regras”: 

 conjunto de regras que devem ser seguidas; 

 conjunto de regras que são seguidas; 

 conjunto de regras que o falante da língua domina. 

 Para o autor, as duas primeiras formas de definir “conjunto de regras” 

tratam do comportamento oral ou escrito dos membros de uma comunidade 

linguística, no sentido de que as normas em questão se referem à organização 

das expressões que eles utilizam. Mais adiante trataremos da diferença entre 

as duas. A terceira maneira de definir a expressão “conjunto de regras” refere-

se a hipóteses sobre aspectos da realidade mental dos mesmos falantes.  
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 3.3.1. A gramática normativa 

 

 A concepção de gramática como “conjunto de regras” que devem ser 

seguidas, é a mais conhecida dos professores do ensino básico, porque é em 

geral a definição encontrada nos livros didáticos e nas gramáticas 

pedagógicas. Com bastante frequência lemos nas apresentações desses livros 

a seguinte frase: esse compêndio destina-se a fazer com que seus leitores 

aprendam a “falar e escrever corretamente”. Para isso, apresentam um 

conjunto de regras, relativamente coerentes e relativamente explícitas que, se 

dominadas, produzirão como efeito o emprego da variedade padrão (escrita 

e/ou oral). Um exemplo de regra deste tipo é a que diz que o verbo deve 

concordar com o sujeito, por um lado e, por outro, que existe uma forma 

determinada e única para cada tempo, modo, e pessoa do verbo. Esses 

modelos de gramática são conhecidos como normativa ou prescritiva (Possenti, 

2006). 

 A gramática normativa ou prescritiva pressupõe que há uma única 

maneira de escrever e falar corretamente, segundo padrões predeterminados 

pela linguagem verbal escrita. Esse tipo de gramática compartimentaliza as 

diferentes manifestações da língua, em certo e errado, repudiando o “erro” e 

valorizando o “acerto”. A matéria prima dessa gramática concentra-se na 

observação da escrita considerada culta. A norma dever ser preservada do  

“mau uso” da língua. Já na Antiguidade Clássica, essa ideia era difundida. As 

gramáticas confeccionadas pelos filólogos helenistas tinham uma dupla 

finalidade: combinavam a intenção de estabelecer e explicar a língua dos 

autores clássicos com o desejo de preservar o grego culto da corrupção por 

parte dos ignorantes e iletrados. A cultura linguística grega, desde o início, se 

interessou sobretudo pela língua escrita. O termo gramática deriva da palavra 

“arte de escrever”, esse fato testifica  que os estudos linguísticos dessa época 

centrava-se na língua escrita. Tal ideia reproduz algumas das “crenças” que 

embasam a prática do ensino de gramática ainda hoje (Murrie, 2002) 

 Para Antunes (2007), a gramática normativa é limitada, ou seja, não 

abarca toda a realidade da língua, pois abrange unicamente aqueles usos 

considerados aceitáveis na ótica da língua prestigiada socialmente. Enquadra-
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se, portanto, no domínio do normativo, no qual define o certo, o como deve ser 

da língua e, por oposição, aponta o errado, o como não deve ser dito. 

 De acordo com Travaglia (2003), a gramática normativa é um tipo de 

“lei” que regula o uso da língua em uma sociedade. A parte de descrição da 

norma culta ou padrão não se transforma em regra de gramática normativa até 

que veja que a língua só é daquela forma, só pode ser usada e aparecer 

naquela forma. Portanto, é necessário separar a descrição que se faz da norma 

culta da língua com a transformação do resultado dessa descrição em leis para 

uso, ou seja, a gramática normativa aparece quando os fatos da variedade 

padrão são transformados em regras, em leis de uso e, a partir daí, considera 

como “erro” outras possibilidades existentes nas demais variedades da língua, 

afirma o autor. 

 Luft (2003) caracteriza como ingenuidade tradicional o conhecimento 

acientífico do professor de língua materna em relação à gramática normativa. 

Para o autor essa ingenuidade está ligada ao preconceito linguístico, à 

desinformação cultural, por isso, o adjetivo tradicional qualifica a repetição 

acrítica, rotinizada e uma manutenção de práticas e crenças ultrapassadas. O 

autor afirma que o professor tradicional não leva em conta o dado vital que todo 

o falante nativo sabe sua língua, apenas precisa desenvolver, crescer, praticar 

em outros níveis e situações, isto é, ele deve desenvolver a competência 

comunicativa dos discentes. 

 As definições de gramática normativa ou prescritivas, apontadas acima, 

não são feitas por razões internas à própria língua. São confecções realizadas 

por razões históricas, por convenções sociais, que determinam o que 

representa ou não o falar mais aceito. Daí por que não há usos 

linguisticamente melhores ou mais certos que outros; existem usos que 

ganharam mais aceitação, mais prestígio que outros, por razões sociais. Desse 

modo, não é por acaso que o falar errado seja exatamente o falar das classes 

sociais menos prestigiadas e sem poder político e econômico. 

 

 3.3.2.  A gramática descritiva     

 

 A segunda concepção de gramática – conjunto de regras que são 

seguidas – é a que orienta os estudos linguísticos, cuja preocupação é 
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descrever as línguas tais como elas são usadas por seus falantes. As 

preocupações centrais desse tipo de trabalho são tornar conhecidas, de forma 

explícita, as regras de fato utilizadas pelos usuários da língua – daí a 

expressão regras que são seguidas.  

 Pode haver diferenças entre as regras que devem ser seguidas e as 

regras que são seguidas, em parte como consequência do fato de que as 

línguas mudam e as gramáticas prescritivas e normativas continuam propondo 

regras que os falantes não seguem mais, ou regras que pouquíssimos falantes 

ainda seguem.  

 Possenti (2006, p. 66-67), propõe alguns exemplos que explicitam  as 

diferenças entre o que espera uma gramática normativa e o que nos revela 

uma gramática descritiva. Ao observarmos as conjugações verbais, 

constatamos que algumas formas proposta pelas gramáticas prescritivas não 

existem mais, ou só existem na escrita.  

 Vejamos alguns casos: 

 a) as segundas pessoas do plural que encontramos nas gramáticas  

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

desapareceram tanto o pronome de segunda pessoa do plural “vós” quanto a 

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

 b) os futuros sintéticos praticamente não se ouvem mais, embora, 

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

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

(sairei, dormirá); 

 c) o mesmo se pode dizer do mais que perfeito simples; ninguém fala 

mais “fora”, “dormira” etc., mas apenas “tinha ido”, “tinha dormido” etc.; 

 d) a forma do infinitivo não tem mais o “r” final. Ou seja, ninguém fala, de 

fato, “vou dormir”, mas “vou dormi”. 

 Um outro domínio em que existem diferenças notáveis é o sistema 

pronominal. Certamente, qualquer observação mostrará que: 

 a) não existe mais a forma “vós”; a forma usada para referir-se a mais de 

um interlocutor é “vocês”; 

 b) apenas em algumas regiões ainda se usa a forma “tu”; na maior parte 

do país, o pronome de segunda pessoa é “você”; no entanto, a forma “te” é 

corrente para expressar a segunda pessoa em posição de objeto direto e 
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indireto. A gramática normativa considera esse fato um problema. Para uma 

gramática descritiva, trata-se apenas de um fato; 

 c) as formas de terceira pessoa em posição de objeto direto “o/a/os/as” 

também não se ouvem mais; ocorrem eventualmente na escrita. As formas que 

ocorrem de fato em seu lugar são, variavelmente, “ele/ela/eles/elas”, apesar de 

parecer um escândalo a certos ouvidos; e, cada vez mais, ocorre como objeto 

direto de forma “lhe(s)”, alternando essa função com objeto indireto; 

 d) no lugar de “nós”, mais frequentemente do que supomos, usa-se a 

forma “a gente”, tanto na posição de sujeito quanto na de complemento (a 

gente foi, ela viu a gente). 

 Uma observação indispensável, quando se fala de pronomes, é que, no 

português do Brasil, as regras de colocação de pronomes átonos ainda 

encontráveis nas gramáticas e ensinadas na escola como desejável são 

evidentemente decorrentes de uma visão equivocada da língua. Só é possível 

por absoluto saudosismo e purismo. 

 A gramática descritiva, portanto, é a que descreve e registra, para uma 

determinada variedade da língua, num determinado momento de sua existência 

(abordagem sincrônica), as unidades e categorias linguísticas existentes, os 

tipos de construções possíveis e a função desses elementos, bem como, o 

modo e as condições de usos desses elementos.   

 Para Possenti (2006) as próprias gramáticas prescritivas comportam 

sempre partes bastante relevantes e extensas de descrição. Por exemplo, 

quando distinguem partes da oração, quando segmentam as palavras em 

radical, vogal temática e desinências, quando distribuem as palavras em 

classes diferentes, as gramáticas prescritivas estão descrevendo. Mas, muito 

frequentemente, se não sempre, as passagens descritivas das gramáticas 

prescritivas referem-se sempre às formas “corretas”, e por isso prescrição e 

descrição se confundem.  

 O que caracteriza uma gramática verdadeiramente descritiva é que ela 

não tem nenhuma pretensão normativa. Numa perspectiva puramente 

descritivista não está preocupado em apontar erros, mas pode ir além, fazendo 

a verificação de que outras formas existem na língua, por exemplo, que 

determinadas formas são usadas de maneiras diferentes por determinados 

grupos sociais, ou eventualmente, que essas formas são utilizadas pelas 
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mesmas pessoas em situações diferentes. Poder-se-á verificar, ainda, que 

existe uma resistência em relação a algumas formas, por não serem elas as 

utilizadas pelas pessoas cultas. Percebe-se, assim, que o critério de correção 

não é puramente linguístico, mas sim social.   

 A gramática descritiva é pouca explorada na escola. Ela procura 

descrever as línguas como elas são usadas pelos falantes e escritores, 

efetivamente, não preservando regras e não se preocupando em “corrigir os 

erros” dos usuários/alunos.  Não há certo ou errado, na gramática descritiva, tal 

gramática procura verificar as regularidades que surgem nas variações, 

considerando a “norma” como uma das possibilidades de uso. 

  

 3.3.3. A gramática internalizada 

 

 A terceira concepção de gramática – conjunto de regras que o falante 

domina – refere-se ao conjunto de regra dominado pelos falantes, em outras 

palavras, refere-se a hipóteses sobre os conhecimentos que habilitam o falante 

a produzir frases ou sequências de maneira tal que essas frases e sequências 

são compreensíveis e reconhecidas como pertencentes a uma língua. Por 

exemplo, diante de frases como “As meninas apanham as laranjas”  ou “As 

menina (a)panha as laranjas” qualquer um que fale português sabe que são 

frases do português, ou seja, não são frases do inglês ou do espanhol. Isso 

tem relação com aspectos observáveis das próprias frases, dentre os quais se 

podem enumerar desde características relativas aos sons (quais são e como se 

distribuem), até as relativas à forma das palavras e sua localização na 

sequência. Dada a maneira repetitiva através da qual as pessoas identificam 

frases como pertencentes à sua língua, produzem e interpretam sequências 

sonoras com determinadas características, é licito supor que há em sua mente 

conhecimentos de um tipo específico, que garantem esta estabilidade 

 Segundo Murrie (2002, p.74), “Admitir a premissa de que o falante 

domina as regras da língua, as estruturas básicas estão presentes na ‘cabeça’ 

do falante (...), permite adaptar critérios de análise e ajuda a definir qual seria a 

gramática apropriada para ser ensinada.”  

 Nesse caso, verifica-se, uma diferença fundamental: saber as regras, 

usá-las, não significa saber falar sobre as mesmas; uma estratégia  de ensino 
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seria levar os alunos a conhecerem a gramática “da cabeça”. Compreender os 

processos de pensamento articulados pela linguagem para depois descrevê-los 

e sistematizá-los.  

 De acordo com Perine (2003) todos os falantes de português possuem 

um conhecimento implícito altamente elaborado da língua, muito embora não 

sejam capazes de explicitar esse conhecimento. Tal saber não é fruto de 

instruções recebidas na escola, mas foi adquirido de forma espontânea e 

natural. Para ele, mesmo as pessoas que nunca estudaram gramática chegam 

a um conhecimento implícito perfeitamente adequado da língua.  

 Perine (2003, p. 13) exemplifica da seguinte maneira: digamos que 

encontramos em algum texto a seguinte sequência de palavras: 

 a) Os meus pretensos amigos de Belo Horizonte.   

  Essa é uma frase bem formada em português. Mas esse 

reconhecimento de que se trata de uma sequência bem-formada requer um 

conhecimento de uma ordenação estrita dos elementos que formam a frase. 

Por isso que sabemos que qualquer frase abaixo é mal construída: 

 b) Os meus amigos de Belo Horizonte pretensos. 

 c) Meus os pretensos amigos de Belo Horizonte. 

 d) Os meus de Belo Horizonte amigos pretensos. 

 e) Meus amigos pretensos de Belo Horizonte os. 

 Observe-se a precisão do nosso julgamento de como se devem ordenar 

as palavras nesses exemplos. Acredito que a maior parte dos falantes 

(escolarizados ou não) concordaria que apenas a primeira, das cinco frases 

vistas, é aceitável em português. Para esse autor, adquirimos esse 

conhecimento, não nos bancos escolares, mas da mesma maneira informal 

pela qual adquirimos a habilidade de andar, isto é, uma parte por imitação e 

uma parte por meio de capacidades mais ou menos específicas que herdamos 

como dotação genética. 

 De onde vem esse conhecimento? Como se explica que tenhamos 

intuições tão definidas acerca de frases que nunca encontramos antes? 

Segundo Perine (2003), esse conhecimento provém do uso que fazemos a 

todo momento desse mecanismo complexo que existe em nossa mente. Esse 

mecanismo é o conhecimento implícito da língua. 
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 Os diferentes conceitos de gramática baseiam-se em diferentes 

conceitos do que é a língua. Optar por uma delas é, sempre, optar por uma 

determinada visão de língua. 

                  

3.4. Objetivos e tipos de ensino de língua  

 

 Segundo Travaglia (2003), ao ensinar uma língua para falantes nativos 

desse idioma, é muito importante perguntar: para que se dar aulas de uma 

língua para seus falantes? Em outras palavras: Para que se dar aulas de 

Português a falantes nativos de Português? 

 O autor propõe três respostas a essa pergunta. “Vamos apresentá-las, 

começando por aquela que julgamos fundamental por ser mais pertinente e 

produtiva para o ensino de língua materna”. (Travaglia, 2003, p. 17) 

 Primeiro, o ensino de língua materna tem como objetivo principal, 

desenvolver a competência comunicativa dos usuários da língua, que pode ser 

um falante, um ouvinte, um escritor ou um leitor. Em outras palavras, o ensino 

de língua materna visa desenvolver a capacidade comunicativa do aluno, ou 

seja, capacitá-lo a empregar adequadamente a língua nas diversas situações 

de comunicação. A competência comunicativa implica em duas outras 

competências: a gramatical e a textual. 

 A competência gramatical é a capacidade que todo usuário da língua 

tem de construir sequências, orações ou frases. Essa competência baseia-se 

em regras da língua que possibilitam ao usuário gerar um número infinito de 

sequências. 

 A competência textual é a capacidade que possibilita ao usuário da 

língua produzir e compreender textos considerados bem formados e a 

comunicar-se com adequação em diferentes contextos comunicativos. 

 Para o desenvolvimento dessas competências é necessário inserir o 

aluno em um ambiente de grande interação comunicativa, isto é, as aulas de 

língua materna precisam dar abertura à pluralidade dos discursos e, além 

disso, prover a interação da escola à comunidade.  

 A segunda resposta envolve dois objetivos do ensino de língua materna 

que são inquietações de todos os professores de Língua Portuguesa: 

 a) levar o aluno a dominar a norma culta ou língua padrão; 
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   b) ensinar a variedade escrita da língua.  

 Esses objetivos se justificam, uma vez que, o aluno ao ingressar na 

escola já domina a norma coloquial de seu meio em sua forma oral, isto é, a 

linguagem popular. Esses dois objetivos são de suma importância, visto que, 

os alunos ainda não dominam, ao ingressar na escola, nem a norma culta da 

língua nem a escrita, que são competências de grande importância para a 

interação política e social do aluno/cidadão.      

 A terceira resposta é que, um dos objetivos do ensino de língua materna 

é conduzir o aluno a conhecer a teoria gramatical e a instituição social que a 

língua é, e a entender o seu funcionamento e constituição, isto é, sua forma e 

função. Esses conhecimentos são tão importantes para a vida do aluno como 

conhecer outras convenções sociais, tais como o casamento, a religião, a 

constituição do país, etc. 

 O ensino gramatical é muito importante, pois é por meio dele que 

podemos levar o aluno a usar a língua com adequação, tanto na modalidade 

oral como na escrita e, o domínio dessa matéria é vital para a inserção social 

dos alunos oriundos das camadas menos favorecida da sociedade. 

  A terceira resposta está menos ligada à questão de “para que ensinar” 

Língua Portuguesa a falantes nativos dessa língua, do que a primeira e a 

segunda, pois essas se relacionam ao uso da língua, aquela se relaciona à 

estrutura e funcionamento da língua. 

 Passemos agora aos tipos de ensino de língua, pois não há uma só 

forma de ensinar, uma só maneira de desenvolvermos o trabalho com a língua 

em sala de aula. 

 Segundo Travaglia (2003) podemos desenvolver três tipos de ensino: o 

prescritivo, o descritivo, e o produtivo. 

 Para o autor, o ensino prescritivo tem como objetivo conduzir o 

educando a substituir seus próprios padrões de atividade linguística 

considerados incorretos, inaceitáveis por outros considerados corretos, 

aceitáveis. Esse tipo de ensino interfere nas habilidades linguísticas existentes. 

É, também, um ensino proscritivo, visto que, a cada não “faça isto” corresponde 

a um “não faça aquilo”. Esse modelo de ensino liga-se diretamente à primeira 

concepção de linguagem e à gramática normativa e só privilegia, em sala de 

aula, o trabalho com a variedade escrita padrão da língua. 
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 Travaglia (2003, p. 38) cita alguns exemplos que são trabalhados em um 

ensino prescritivo: 

 a) o plural de cidadão é cidadãos e não cidadões; 

 b) o plural de chapéu é chapéus e não chapeis; 

 c) o substantivo do verbo ser é seja e não seje; 

 O ensino prescritivo só é capaz de atender a um dos objetivos do ensino 

de Língua Portuguesa citados anteriormente: 

 levar o aluno a dominar a norma culta, a língua padrão; 

 ensinar a variedade escrita da língua. 

 

 O ensino descritivo tem como foco mostrar ao discente como a 

linguagem funciona. Trata de habilidades já adquiridas sem procurar alterá-las, 

mas mostrando como podem ser utilizadas. Nesse tipo de ensino, a língua  

materna tem um papel importante por ser a que o aluno mais conhece, afirma 

Travaglia (2003). O valor desse tipo de ensino, segundo o autor, tem sido 

justificado afirmando-se que o usuário de língua precisa saber algo da 

instituição linguística de que ele se utiliza, do mesmo modo que precisa saber 

de outras instituições sociais, para melhor atuar em sociedade. 

 Como já dissemos, o ensino descritivo está presente não só nas 

gramáticas descritivas, mas também no trabalho com as gramáticas 

normativas, todavia, nestes manuais, a descrição feita abrange apenas a língua 

padrão, da norma escrita e de alguns elementos da prosódia da língua oral, 

enquanto as gramáticas descritivas trabalham com todas as variedades da 

língua. Assim, quando se trabalha com gramática normativa, o professor, com 

frequência, está fazendo descrição da variedade culta e formal da língua e 

transformando os fatos nela observados em leis de uso da língua, ou seja, em 

única possibilidade de uso da língua. 

 Esse tipo de ensino atende basicamente aos objetivos descritos na 

terceira resposta à questão de “para que” se dar aula de língua materna: levar 

ao conhecimento da instituição social que a língua representa; sua estrutura e 

funcionamento, sua forma e função. 

 O terceiro tipo de ensino, ensino produtivo, tem como objetivo ensinar 

novas habilidades linguísticas aos aprendentes. 
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 Segundo Travaglia (2003), esse tipo de ensino deseja ajudar o discente 

a estender o uso da língua materna de maneira mais eficiente. Assim, não 

pretende alterar padrões que o aluno já adquiriu, mas ampliar os recursos que 

possui e fazer isso de tal modo que tenha a seu dispor, para uso adequado, a 

maior escala possível de potencialidades de uso de sua língua em um maior 

número de iterações linguísticas. 

 

 O ensino produtivo é sem dúvida o mais adequado (...) para 
desenvolver a competência comunicativa, já que tal desenvolvimento 
implica a aquisição de novas habilidades de uso da língua e o ensino 
produtivo visa especificamente ao desenvolvimento de novas 
habilidades. (...) estaria incluído aqui o desenvolvimento do domínio 
da norma culta e o da variante escrita da língua. Aliás, o ensino da 
variedade escrita da língua é todo ele produtivo, uma vez que o aluno 
não apresenta, quando entra para a escola, nenhuma habilidade 
relativa a essa variedade (Travaglia, 2003, p. 40).  

  

 

 Os três tipos de ensino da língua não são mutuamente excludentes, o 

professor pode lançar de todos eles de acordo com seus objetivos de ensino. 

Todavia, há um consenso entre os estudiosos das questões ligadas ao ensino 

de português que o modelo descritivo e produtivo, sobretudo o segundo, são 

muito úteis para o aluno, mas que o prescritivo tem sido hipervalorizado e muito 

mais praticado nas aulas de Língua Portuguesa em detrimento dos outros dois 

tipos. 

 Para Travaglia (2003), essa postura causa prejuízos à formação do 

aluno, em termos do conhecimento linguístico de que disporá em sua vida, 

principalmente, no que diz respeito à obtenção de uma competência 

comunicativa mais ampla, que é fundamental para se viver melhor. Mesmo 

porque o modelo prescritivo de ensino levado a cabo em nossas escolas não 

tem conseguido nem mesmo seu objetivo de levar os alunos a terem uma 

competência que se considere satisfatória no uso das variedades culta e 

escrita da língua.    

    

3.5. Que modalidade de Língua Portuguesa ensinar na escola 

 

 O papel do professor de língua materna é ensinar português. Mas a 

primeira pergunta que se coloca é: que “português” ensinar? Uma língua se 
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manifesta por meio de  diferentes modalidades e apresenta um sem-número de 

denominações: padrão, culta, científica, técnica, informativa, jornalística, 

literária, popular, coloquial, escrita, falada, formal, informal, etc. (Rocha, 2007). 

 Segundo Rocha (2007), apesar de todas as dificuldades em delimitar o 

campo de trabalho do professor de Língua Portuguesa é possível sintetizar a 

questão em dois tipos de linguagem: a língua padrão e a língua não-padrão, 

isto é, o ensino de português deve se preocupar com a língua padrão e a 

língua não-padrão. 

 Rocha (2007) apresenta quatro argumentos a favor do aprendizado da 

língua padrão: 

a) o aspecto prático e objetivo da questão, já que todo indivíduo pode 

precisar um dia, em seu serviço, se comunicar em linguagem formal – 

escrita ou falada – com seus superiores, com seus colegas etc.; 

b) o aspecto ideológico da questão, uma vez que o domínio do dialeto 

padrão pode facilitar a ascensão do indivíduo na escala social; 

c) o aspecto pessoal e humano da questão, uma vez que o indivíduo 

que não emprega o chamado “português correto” , seja ele falado ou 

escrito, é reconhecido ou tido por parcelas da sociedade como menos 

escolarizado, menos inteligente e até mesmo como menos capaz; 

d) o aspecto social da questão, uma vez que a sociedade letrada e bem 

informada em que vivemos cobra dos cidadãos o domínio de uma língua 

culta.  

 Possenti (2006), também trata da conveniência de se ensinar a língua 

padrão na escola, é bastante claro, incisivo, ou mesmo contundente, com 

relação ao assunto:  

  
 Talvez deva repetir que adoto sem qualquer dúvida o princípio (quase 

evidente) de que o objetivo da escola é ensinar o português padrão, 
ou talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja 
aprendido. Qualquer outra hipótese é um equívoco político e 
pedagógico.  

  

 Para Louzada (2002), é função inalienável da instituição escolar levar  o 

aluno a adquirir e praticar a modalidade culta da língua, não porque por ela 

será socialmente avaliada, mas porque por ela terá acesso à tradição cultural 

escrita. 
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 É também essa a posição de Lopes (2002, p. 45): 

 
 Numa sociedade letrada como a nossa, é preciso que os alunos 

consigam inserção no mundo da escrita e que manifestem 
proficiência na interpretação e produção dessa escrita. Isso os 
tornará mais aptos para sobreviver e mais conscientes dos processos 
que engendram essa mesma sociedade. 

 
 

 Geraldi (2002) segue a mesma linha, para ele as práticas de leitura de 

textos, produção de textos e análise linguística, integradas no processo de 

ensino aprendizagem visam possibilitar, pelo uso não artificial da linguagem, o 

domínio efetivo da norma culta em suas modalidades oral e escrita. 

 A esse respeito Bechara (2002, p. 59) diz que: 

 

 O professor de língua portuguesa, sem desprestigiar o valor da língua 
coloquial – erro, aliás, da antiga geração de mestres –, deve centrar 
sua atenção no padrão culto, que presidirá à produção linguística do 
educando, falando ou escrevendo. 

 
 

 Defendemos o ponto de vista de que o professor de português deve 

privilegiar o ensino do português padrão, mas deve se preocupar também com 

as mais diversas competências linguísticas do aluno, ou seja, com a 

capacidade de adequar a sua língua às mais diversas circunstâncias. 

 Bechara (2002, p. 14) tem a esse respeito, uma passagem que está se 

tornando clássica na literatura sobre o assunto: “No fundo, a grande missão do 

professor de língua materna (...) é transformar seu aluno num poliglota dentro 

de sua própria língua.” 

 Rocha (2007, p. 34) insiste na primordialidade do ensino de língua 

padrão no curso fundamental porque é possível, segundo ele, depararmo-nos  

com vozes discordantes dessa posição. O autor cita três nomes que negam a 

relevância do ensino da norma culta na escola ou que não consideram ser esse 

o objetivo principal do ensino de língua portuguesa. 

 Dillinger (apud Rocha, 2007, p. 34) afirma que: 

 

 “Um problema inicial com o princípio da Norma Culta é que não faz 
sentido algum: ninguém sabe explicar por que exatamente estudar 
uma variedade da língua seria melhor, nem por que esta variante 
específica da língua em vez de outra. (...) Está claro que este 
princípio representa apenas uma afirmação dogmática sem respaldo 
algum.”     
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 Para Brito (apud Rocha, 2007, p. 35), “não faz sentido insistir que o 

objetivo da escola é ensinar o chamado português padrão.” 

 Bagno (2002, p. 105) afirma que: “muita gente acredita e defende que é 

a norma culta que deve constituir o objeto de ensino/aprendizagem em sala de 

aula. Mas o que é e onde está essa norma culta?” 

 Contudo, apesar de existirem algumas vozes discordantes, parece não 

haver dúvidas de que, nos tempos atuais, a maior parte dos autores que 

estudam o assunto, bem como a sociedade em geral, reconhecem que o aluno 

deve aprender a dominar o dialeto padrão.     

 

 3.4. Ensinar língua ou ensinar gramática  

 

 Todas as reflexões  feitas até aqui só farão sentido se os professores 

estiverem convencidos – ou puderem ser convencidos – de que o domínio 

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

técnica  (Possenti, 2006). 

 Dito de outra forma, se ficar claro que conhecer uma língua é uma coisa 

e conhecer sua gramática é outra. Que saber uma língua é uma coisa e saber 

analisá-la é outra. Que saber usar suas regras é uma coisa e saber 

explicitamente quais são as regras é outra. Que se pode falar e escrever numa 

língua sem saber nada “sobre” ela, por um lado, e que, por outro lado, é 

perfeitamente possível saber muito “sobre” uma língua sem saber dizer uma 

frase nessa língua em situações reais. Para dar um exemplo óbvio, sabe 

evidentemente mais inglês uma criança de três anos que fala inglês 

usualmente com os adultos e outras crianças para pedir coisas, xingar, 

reclamar ou brincar, do que alguém que tenha estudado a gramática do inglês 

durante anos, mas não tem condições de guiar um turista americano para 

passear numa cidade brasileira (Possenti, 2006). 

 Não vale a pena recolocar a discussão pró ou contra a gramática, mas é 

preciso distinguir seu papel do papel da escola – que é ensinar língua padrão, 

isto é, criar condições para seu uso efetivo. É perfeitamente possível aprender 

uma língua sem conhecer os termos técnicos com os quais ela é analisada. A 

maior prova disso é que em muitos lugares do mundo se fala sem que haja 

gramáticas codificadas, e sem as quais evidentemente não pode haver aulas 
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de gramática como  as que conhecemos. Espero que ninguém diga que não 

sabem sua língua os falantes de sociedades ágrafas, isto é, nas quais não há 

escritas e muito menos gramáticas, no sentido de lista de regras ou 

procedimento de análise. Mas, não é só entre os que poderiam ser chamados 

preconceituosamente de primitivos que isso ocorre. Tentemos responder à 

seguinte pergunta: que gramáticas do grego consultaram Ésquilo e Platão? 

Ora, não existiam gramáticas gregas (a não ser na cabeça dos falantes, isto é, 

eles sabiam grego). As primeiras obras que poderiam ser chamadas de 

gramáticas (mas, mesmo assim eram bastante diferentes da nossa), surgem no 

segundo século antes de Cristo apenas, e não surgem para que possam ser 

aprendidas pelos falantes, mas para organizar certos princípios de leitura que 

permitissem ler textos antigos, exatamente porque o grego ia mudando e, sem 

poder aprender o grego antigo, como poderiam os novos falantes entender 

textos antigos? 

 Os gregos escreveram muito antes de existirem as gramáticas gregas, o 

mesmo valendo, evidentemente, para os escritores latinos, portugueses, 

espanhóis etc. Seria interessante que ficasse claro que são os gramáticos que 

consultam os escritores para verificar quais são as regras que eles seguem, e 

não os escritores que consultam os gramáticos para saber que regras devem 

seguir. Por isso, não faz sentido ensinar nomenclaturas a quem não chegou a 

dominar habilidades de utilização corrente e não traumática da língua. 

 Quando se discute ensino de língua e se sugere que as aulas de 

gramática sejam abolidas, ou abolidas nas séries iniciais ou, pelo menos, que 

não sejam as únicas aulas existentes na escola, logo se levantam objeções 

baseadas nos vestibulares e outros testes, como os concursos públicos, nos 

quais seria impossível ser aprovado sem saber gramática. Claro que esse fato 

deve ser considerado. Mas, adequadamente. Se verificássemos os fatos e não 

nossa representação deles (fora o achismo!), veríamos que o conhecimento 

explícito de gramática não é tão relevante nessas circunstâncias. Por várias 

razões:  

 a) quem elabora provas de português são, em geral,  os professores de 

português – basta, portanto, que os especialistas mudem de estratégia de 

avaliação;  



77 

 

 b) em muitos vestibulares e outras provas, há questões de gramática, é 

verdade. Mas há também questões de literatura e de interpretação de textos. 

Por que, então, damos tanta ênfase a gramática, ao invés de invertermos ou 

pelo menos equilibrarmos os critérios de importância, dando mais espaço em 

nossas aulas à literatura e à interpretação de textos?  

 c) em muitos testes, vestibulares incluídos, a redação é eliminatória. 

Portanto, não é verdade que crucial para a aprovação é a gramática;  

 d) admitindo que a gramática fosse tão importante, então, deveríamos 

estar formando alunos que teriam notas próximas de dez em provas de 

gramática. Mas, o que se vê são alunos que, depois de uma  década de aulas 

de gramática, tiram notas mais próximas de um do que de dez. Ou será que 

não é porque não sabem gramática que tiram notas tão baixas? Se for, só há 

uma explicação: é  que as provas não são compostas apenas de questões de 

gramática.  (Possenti, 2006) 

 Falar contra a ‘gramatiquice’ não significa propor que a escola só seja 

‘prática’, não reflita sobre questões  da língua. Seria contraditório propor esta 

atitude, principalmente  porque se sabe que refletir sobre a língua é uma das 

atividades usuais dos falantes e não há razão para reprimi-la na escola. Trata-

se apenas de reorganizar a discussão, de alterar prioridades (discutir os 

preconceitos é certamente mais importante do que fazer análise sintática – eu 

disse mais importante, o que significa que análise sintática é importante, mas é 

menos...) Além do mais, se se quiser analisar fatos de língua, já há condições 

de fazê-lo segundo critérios bem melhores do que muito dos utilizados 

atualmente pelas gramáticas e manuais indicados nas escolas (Possenti, 2006) 

 Por último, para coroar a série de obviedades, uma última: as únicas 

pessoas em condições de encarar um trabalho de modificações das escolas 

são os professores. Qualquer projeto que não considere como ingrediente 

prioritário os professores – desde que estes por sua vez, façam o mesmo com 

os alunos – certamente fracassará. (Possenti, 2006).  

  O ensino da língua, portanto, deve preceder ao ensino de gramática. 

Não acredito que a concentração do  ensino de Língua Portuguesa em tópicos 

e nomenclaturas gramaticais são os únicos responsáveis pelos problemas do 

ensino de português, há outros fatores que contribuem para o fracasso do 

ensino de língua materna, como por exemplo, a formação de professores, a 
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quantidade de alunos por sala de aula, a jornada excessiva de trabalho dos 

professores etc. Mas é evidente também que essa pedagogia tem tido um peso 

muito grande, pois propicia uma visão superficial do ensino da língua.     
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Capítulo 4 – A AULA DE PORTUGUÊS 

  

4.1. A pesquisa de campo 

  

 Para o desenvolvimento da pesquisa de campo, optamos por uma 

abordagem de investigação qualitativa pelas características que a mesma 

possui, seja pela possibilidade da coleta de dados em fontes diretas e com 

recursos variados, como também pela característica de ser descritiva, o que 

possibilita a realização de análises que podem ressaltar a riqueza do material 

coletado e “respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram 

registrados ou transcritos” (Bogdan e Biklen, 1994, p. 48)  

 O processo de investigação buscou dados por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, que possibilitou as análises apresentadas nos 

Capítulos 1,2 e 3, acerca das críticas sobre as práticas docentes em interface 

com as diretrizes oficiais para o ensino de Língua Portuguesa e, também, sobre 

a formação de professores.  

 Para responder as questões já anunciadas e que norteiam a nossa 

investigação (Que relação o quadro atual sobre o ensino de língua materna tem 

com a formação e a prática dos professores de Língua Portuguesa? Em que 

medida os Parâmetros Curriculares Nacionais são reconhecidos e utilizados 

como referências para o trabalho dos professores?), foram aplicados dois 

questionários (Anexos 1 e 2), o primeiro,  com o objetivo de conhecer o perfil e 

as opiniões (impressões/críticas) de professores de Língua Portuguesa, sobre 

a sua formação e a sua atuação. O segundo, foi aplicado aos alunos desses 

professores objetivando também conhecer suas concepções e opiniões sobre o 

ensino de português. 

 A pesquisa de campo foi realizada em quatro escolas públicas 

municipais e estaduais, localizadas no município de Mauá e no município Santo 

André (São Paulo), respectivamente. Foram aplicados dez  questionários, com 

questões fechadas e abertas,  aos professores de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental II dessas instituições de ensino. 

 O número de sujeitos envolvidos na pesquisa foi de 10 docentes e 

Língua Portuguesa do Ensino fundamental II e 50 discentes. 
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 Para a aplicação do questionário, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética da Universidade Metodista de São Paulo, e todos os sujeitos 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 Para o tratamento dos dados coletados, a partir das respostas dadas 

pelos sujeitos no questionário, optamos pela metodologia da análise do 

conteúdo tendo em vista que 

 

  

 O ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, seja ela 
verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 
diretamente provocada. (...) é indispensável conhecer novas 
possibilidades de identificação e de uma análise consistente e 
substantiva do conteúdo das mensagens que expressam crenças, 
valores e emoções a partir de indicadores figurativos. (p. 14). 
(FRANCO, 2008, p. 12 e 14) 

 
 

 O questionário aplicado aos professores divide-se em três partes. A 

primeira possui questões para a coleta de dados sobre o perfil do professor; a 

segunda visa coletar os dados profissionais do docente; a terceira tem por 

objetivo coletar dados referentes às práticas de ensino do professor de 

português.  O questionário aplicado aos estudantes divide-se em duas partes. 

A primeira visa levantar o perfil dos alunos; a segunda busca saber as 

concepções e impressões sobre o ensino de português. 

 

4.2. Perfil socioeconômico dos professores pesquisados   

 

 O mapeamento acerca do perfil socioeconômico dos sujeitos da 

pesquisa revelou que a maioria dos professores é do sexo feminino (9 

docentes). Esse dado vai ao encontro das estatísticas nacionais que revelam a 

inserção das mulheres na profissão docente.   

 Um estudo recente de Gatti e Barreto (2009) sobre os professores 

brasileiros revela que: 

 

 No que tange ao sexo do grupo, como é de conhecimento, a 
categoria dos professores é majoritariamente feminina (segundo a 
Pnad 2006, 83,1% versus 16,9% do sexo masculino) apresentando 
algumas variações internas conforme o nível de ensino. É assim que 
a quase totalidade dos docentes na educação infantil (98%) é de 
mulheres, prosseguindo com uma taxa de 88,3% no ensino 
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fundamental como um todo e atingindo aí 93% entre os professores 
de 1ª a 4ª séries com formação de nível superior. No ensino médio, 
por sua vez, são encontradas as maiores proporções de docentes do 
sexo masculino entre todas as demais modalidades da educação 
básica: 33% versus 67% do feminino. (p.24) 

 
 

 Os dados apresentados evidenciam a feminização da profissão docente, 

principalmente, na educação infantil e no ensino fundamental I e II.   

 Em relação à idade, os dados apontam que a faixa etária da maioria do 

professores concentra-se entre 41 a 50 anos (7 docentes).  A faixa etária dos 

sujeitos da pesquisa encontra-se um pouco acima da média de idade dos 

docentes brasileiros, pois segundo relatório da UNESCO (2004), a média de 

idade dos professores em nosso país é de 37,8 anos. 

 De acordo com estudo supracitado, em relação ao panorama 

internacional, os docentes brasileiros são, na média, relativamente mais jovens 

que a maioria do professores dos países pertencentes à Organização de 

Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE) e os de alguns países da 

União Européia, por exemplo, têm mais de 40 anos de idade.  

 

 Considerando que a idade do professor constitui uma das marcas de 
sua atuação, chama-se a atenção para algumas questões 
eventualmente relacionadas à condição etária, como a renovação dos 
quadros docentes por efeito de concurso/aposentadoria, a aceitação 
de novas concepções pedagógicas, a maior ou menor experiência, 
entre outras. (UNESCO, 2004 p. 48) 

 

 A pesquisa destaca, ainda, “que a concentração de docentes em 

atividades em sala de aula até 45 anos pode estar relacionada a uma 

aposentadoria ‘precoce’ ou, ainda, a situação de abandono  da profissão.” (p. 

48)   

 Podemos perceber que os dados apresentados pelo relatório da 

UNESCO, em relação a idade média dos profissionais da educação, vão ao 

encontro do conceito de mal-estar docente, pois a aposentadoria “precoce” e o 

abandona da profissão estão fortemente ligados as causas do mal-estar 

docente apresentas no capítulo dois desse trabalho. 

 Em termos de etnia, 8 docentes declararam-se brancos, 1 preto e 1 

pardo. Esses dados também se confirmam na pesquisa de Gatti e Barreto 

(2009), pois segundo as autoras, “em termos de raça/cor, a maioria (61,3%) 
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dos docentes se auto-classificou como brancos e 38,7% como não brancos, 

conjunto em que predominam os pardos.  

 Sobre o estado civil e a composição familiar, 6 docentes declararam-se 

casados, 2 solteiros, 1 divorciado e 1 outros. Em relação a composição familiar, 

a maioria das famílias são compostas por 4 integrante, pai, mãe e dois filhos, 

em média. 

 Esses números encontram-se um pouco acima da média nacional. 

Segundo a pesquisa da UNESCO (2004, p. 48), “a média do número de 

pessoas por família, entre os professores, está situada em 3,8. Essa média 

pode ser considerada alta, se comparada com a média nacional, que, segundo 

a PNAD/2001, é de 3,3 pessoas por família” 

 Em relação aos vencimentos mensais familiar, a maioria dos docentes 

encontra-se na faixa de “4 a 6 salários mínimos” (4 docentes), seguido por “1 a 

3 salários mínimos” (3 docentes), “mais de 10 salários mínimos” (2 docentes) e 

de “7 a 10 salários mínimos” (1 docente). 

  

 A despeito da desvalorização da profissão docente, refletida, de um 
modo geral, nos baixos salários, a renda familiar dos professores é 
sensivelmente superior à da média da população brasileira. De 
acordo com o IBGE, 50,7% dos brasileiros ganham até dois salários 
mínimos. Os dados da pesquisa revelam que 65,5% dos professores 
possuem renda familiar entre dois e cinco salários mínimos e 36,6% 
entre cinco e dez. (UNESCO, 2004 p. 60) 

 

 Embora os dados supra situem o salário dos professores acima da 

média nacional, isso  não significa uma boa remuneração – “desvalorização da 

profissão docente, refletida, de um modo geral, nos baixos salários” – para os 

docentes, visto que, a média nacional é muito baixa – “até dois salários 

mínimos”. 

 Um dos maiores problemas em relação à renda dos professores é a 

variação nos vencimentos desses profissionais. Há grandes hiatos entre os 

salários dos docentes. Percebemos variações salariais geográficas, de 

instância pública (federal, estadual e municipal) e de nível de ensino. De 

acordo com Gatti e Barreto (2009), a remuneração dos professores aumenta à 

medida que consideramos docentes que atuam na educação infantil, no ensino 

fundamental e no ensino médio. “Para o conjunto dos docentes da educação 

básica – total Brasil – a média era de R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete 
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reais), mas a mediana situa-se em R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).” (p. 

241). 

 Em relação às diferenças geográficas, as autoras afirmam que: “As 

maiores médias salariais, considerando todas as categorias de professores na 

educação básica, estão nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Mesmo assim, na 

região Centro-Oeste, 50% dos docentes recebiam menos de R$ 1.000,00 por 

mês, e na Sudeste, menos de R$ 900,00.” (p.241). 

 Gatti e Barreto (2009, p. 242) detalham o abismo salarial, segundo os 

níveis de ensino, entre os professores, vejamos: 

 

 Os professores atuantes na educação infantil, que são 13% do 
conjunto de docentes, são os que recebiam menores salários (média 
de R$ 661,00). Os do ensino médio (16% do conjunto de professores) 
percebiam, em média, os maiores salários (R$ 1.390,00). O grande 
grupo de professores do ensino fundamental (71% dos docentes) 
situa-se com um salário médio de 873,00 (mas, nota-se, com 
mediana bem mais baixa, no valor de R$ 700,00). 

 Detalhando dentro dos níveis de ensino, observa-se que na educação 
infantil as maiores médias salariais estão no Sudeste e Centro-Oeste 
(R$ 809,00 e R$ 807,00 respectivamente) e as menores médias 
salariais estão na região Nordeste, seguida da região Norte. 

 No ensino fundamental, as maiores médias estão nas regiões Centro 
Oeste e Sul (R$ 1.178,00 e R$ 1.018,00, respectivamente), porém, 
nota-se que no Centro-Oeste 50% desses professores recebem 
menos de R$ 933,00, e na Sul, menos de R$ 850,00. 

 No ensino médio, as maiores médias salariais encontram-se nas 
regiões Sudeste e Norte, respectivamente R$ 1.504,00 e 1.424,00. 
Novamente cabe observar que 50% desses professores recebem 
menos de 1300,00 na região Sudeste, e menos de R$ 1.400,00 na 
região Norte. Nesta região, no ensino médio, é onde encontramos 
maior proximidade entre a média e a mediana. 

 

 Ressaltamos que esses dados foram retirados, pelas autoras, do Pnad 

2006. Para elas, “com a fixação do piso salarial do professor, de R$ 950,00, a 

partir de 2008, espera-se uma melhora na condição de salário dos docentes.” 

(p.241). 

 Os dados mostrados evidenciam que a condição de remuneração dos 

professores em nosso país vem sendo muito desigual, tanto no que se refere 

aos níveis de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, como 

nas demais séries da educação básica do ensino fundamental, e também 

conforme a região e a dependência administrativa. Para Gatti e Barreto (2009), 

a remuneração média do professor  não pode ser considerada atraente quando 

comparada a outras profissões com exigências de grau universitário.  
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 A profissão de professor torna-se ainda menos atraente quando os 

futuros profissionais se apercebem dos desafios e exigências, impostos pelas 

transformações sociais das últimas décadas, aos docentes hodiernos. Essas 

demandas sociais são explicitadas no relatório da UNESCO (2004), com base 

nos estudos de Esteve (1999b) a respeito do mal-estar docente vividos pelos 

docentes europeus no final de século XX, gerado por fatores como: 

 

 a) aumento de exigências em relação ao professor: é cada vez maior 
o número de responsabilidades. Além do domínio da disciplina, pede-
se que ele seja pedagogo, organizador de grupo, que cuide do 
equilíbrio psicológico e afetivo dos alunos, da integração social, da 
educação sexual, e assim por diante. Tal aumento de exigência não 
seria acompanhado, segundo o autor, pela alteração na formação de 
professores; 

 b) inibição educativa de outros agentes de socialização: a família em 
virtude da incorporação da mulher no trabalho e da redução do 
número de seus membros e horas de convívio, vai delegando à 
escola maior responsabilidade no que diz respeito a um conjunto de 
fatores básicos; 

 c) desenvolvimento de fontes de informação alternativas: os meios de 
comunicação alteram o papel transmissor do professor, obrigando-o a 
integrar tais meios à aula;  

 d) ruptura do consenso social sobre educação: atualmente, segundo 
Esteve, a sociedade encontra-se perante uma socialização 
divergente: uma sociedade pluralista que defende modelos de 
educação oposto e a aceitação de conteúdos multiculturais; 

 e) modificação do apoio da sociedade ao sistema educativo: os pais 
sentem-se desamparados em relação ao futuro dos filhos, em 
especial, em virtude do aumento do desemprego. Percebem que a 
educação não gera automaticamente maior igualdade social, 
abandonando a ideia de ensino como promessa de um futuro 
promissor. Por outro lado, a emergência de uma sociedade voltada 
para o prazer individual (o que Lipovetsky denomina de 
personalização social) acaba por gerar uma defesa incondicional dos 
alunos, sejam quais forem o conflito e a razão que assistem o 
professor; 

 f) menor valorização social do professor: como status social é 
estabelecido em termos exclusivamente econômicos, a função de 
docente passa a ser desconsiderada ou relativizada; 

 g) mudança dos conteúdos curriculares: a velocidade da criação e da 
socialização de informações gera uma permanente insegurança a 
respeito da atualidade do conhecimento à disposição do professor. O 
autor questiona-se: o que pode ser considerado conhecimento útil 
aos alunos? 

 h) escassez de recursos materiais: o autor cita a redução de recursos 
públicos destinados à educação na Europa: 2,2% do PIB na Grécia, 
3,3% na Espanha, 4,2% em Portugal (a média nos países 
desenvolvidos é de 6%); 

 i) mudanças na relação professor aluno: o autor destaca a 
impunidade crescente dos alunos. Cita, como ilustração, o número de 
agressões sofridas por professores, em 1979, nos Estados Unidos: 
113 mil, envolvendo 5% de docentes do ensino público; 

 j) fragmentação do trabalho do professor: finalmente, destaca o 
acúmulo de tarefas, envolvendo administração, programação, 
avaliação, reciclagem, orientação aos alunos, atendimento aos pais, 
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participação em seminários e reuniões coordenadas. (UNESCO, 2004 
p. 29-30).   

 

 As demandas sociais impostas aos professores evidenciam a distância 

entre o discurso acerca de seu papel e o tratamento a ele concedido, 

especialmente, em relação a sua formação, remuneração e condições de 

trabalho. 

 Diante disso, baixa remuneração e desafios profissionais utópicos, a 

profissão docente torna-se uma das menos atrativas aos jovens brasileiros, ao 

menos, aos jovens com melhor formação acadêmica, assim, os desafios do 

Estado brasileiro, de oferecer uma educação de qualidade para todos, tornam-

se maiores. 

 Os veículos de comunicação – jornal, rádio, TV –, nos últimos anos, têm 

denunciado que cada vez menos jovens querem ser professor. Mas não só os 

veículos midiáticos evidenciam esse problema, há também trabalhos 

acadêmicos que apontam a mesma direção. 

 Um estudo realizado pela fundação Carlos Chagas, sob a coordenação 

de Bernardete Gatti, com o objetivo de investigar a atratividade da carreira 

docente na Brasil, pela ótica dos alunos concluintes do ensino médio 

evidenciou a baixa atração dessa profissão. 

 De acordo com Gatti (2009), a docência não é abandonada logo de 

início do processo de escolha profissional. No total, 32% dos estudantes 

entrevistados cogitaram ser professor em algum momento da decisão. Mas 

afastaram a possibilidade devido a fatores como a baixa remuneração (citado 

nas respostas por 40% dos que consideram a carreira), a desvalorização social 

da profissão e o desinteresse e o desrespeito dos alunos (ambos mencionados 

por 17%), assim, acabaram priorizando outras graduações. 

 Voltemos ao perfil dos professores pesquisados.  

 Em relação à escolaridade dos pais, os dados revelam que, a maioria, 

tem o ensino fundamental incompleto (8 pais), não são observadas diferenças 

entre a escolaridade das mães e dos pais. Percebemos, por meio desses 

números, que os professores são oriundos das classes menos favorecidas de 

nossa sociedade, visto que, são menos escolarizados;  e sabemos que o nível 

de escolaridade está diretamente ligado a renda do indivíduo. 

 Segundo o relatório da UNESCO (2004, p. 53),  



86 

 

 

 A escolaridade dos pais dos professores é bastante precária: 49,5% 
dos professores têm os pais com o nível fundamental incompleto. 
Cerca de 15% dos pais e das mães não têm nenhum grau de 
instrução, enquanto não passam de 5,7% dos docentes cujos pais 
possuem ensino superior. Tal dado pode sinalizar a existência de 
uma certa mobilidade social entre os atuais professores brasileiros. 

 

 Esse quadro não tem se alterado nos últimos anos. Os pais que 

possuem ensino superior não desejam para seus rebentos a profissão docente. 

Os professores não querem que seus filhos sejam professores, incentivam sua 

prole a buscar outro ofício.     

  

4.3. Formação inicial e continuada dos professores pesquisados  

  

 O mapeamento sobre a formação inicial dos sujeitos da pesquisa 

revelou que todos os professores possuem curso superior.  

 Quanto ao ano de conclusão do curso de graduação, a maioria dos 

docentes declarou que concluiu o curso na década de 1990 (5 docentes), 

seguidos pela década de 2000 (3 docentes) e pela década de 1980 (2 

docentes). 

 Esses números também vão ao encontro com dados apresentados por 

Gatti e Barreto (2009), segundo elas, a maioria dos docentes brasileiros  

possuem formação adequada do ponto de vista do grau de escolaridade 

exigido para os níveis de ensino em que trabalham. 

 Quanto ao ano de formação, podemos perceber que todos os docentes 

foram instruídos sob a influência da Ciência Linguística nos cursos de Letras. 

De acordo com Soares (1997), a Linguística foi introduzida nos currículos de 

Letras, no início da década de 1960, e, a partir daí, foi ganhando espaço, 

pouco a pouco, no ambiente intelectual brasileiro. Fazendo-se valer pelo 

caráter científico e moderno de seus estudos, conquistou muitos adeptos, 

inicialmente, no cenário acadêmico, a partir dos anos 1970, e, posteriormente, 

o espaço de trabalho dos professores de Língua Portuguesa, do ensino 

fundamental e médio, especialmente na década de 1980, período em que a 

Linguística influenciou os rumos do ensino de língua materna em nosso país, 

de forma acentuada. 
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 Sobre a formação continuada, em nível de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, apenas 2 professores declaram possuir esse nível de formação. 

Entretanto, em relação à questão: você costuma participar de cursos de 

atualização/aperfeiçoamento?   A maioria declarou frequentar esses cursos (6 

professores).  

 Quanto à importância desses cursos para a atuação em sala de aula, a 

maioria dos docentes declarou: 

 

 Acho importante, pois temos contato com outras experiências que 
acrescentam e novas teorias que também ajudam a planejar as aulas. 
(P2) 

 
 Traz novos conhecimentos. (P3) 
 
 Acredito que um bom professor precisa sempre buscar novos 

conhecimentos para aplicá-los em sala de aula. (P4) 
 
 Estar atualizada (P5) 
 
 Em alguns casos ajuda a ter um novo olhar ou uma nova ferramenta 

para a avaliação ou abordagem do assunto. (P8) 

 

 Percebemos que emerge das respostas dos docentes que os cursos de 

atualização são de grande contributo para que eles possam entrar em contato 

com novos conhecimentos e, assim, possam atualizarem-se e melhorar o 

desempenho em sala de aula. 

 Essas respostas estão em consonância com os propósitos da formação 

continuada. Segundo Gatti e Barreto (2009) a formação continuada tem como 

objetivo atualizar e aprofundar os conhecimentos como requisito natural do 

trabalho em face do avanço nos conhecimentos, as mudanças tecnológicas, os 

rearranjos nos processos produtivos e suas repercussões sociais.  

 Entre os professores que não frequentam os cursos de atualização e 

aperfeiçoamento, surgiu uma resposta que faz coro com a situação de muitos 

professores brasileiros. Vamos a ela: 

 

 Poderia ajudar muito, mas como trabalho na rede municipal e 
estadual não tenho tempo para frequentar esse cursos. (P9) 

 

 Devido aos baixos salários, discutidos acima, muitos professores 

enquadram-se nessa resposta, pois para ampliar seus rendimentos precisam 
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fazer dupla jornada de trabalho, algumas vezes triplas jornadas. Há, também, 

os professores que exercem outra atividade profissional para complementar a 

renda.  

 Esse quadro é lamentável, visto que, já é consenso entre os estudiosos 

do tema, que os cursos de formação continuada são fundamentais para a 

melhoria da qualidade de ensino oferecido em nossas escolas. 

 

 Com o problema crescente nos cursos de formação inicial de 
professores, a ideia de formação continuada como aprimoramento foi 
se deslocando também para uma concepção de formação 
compensatória destinada a preencher lacunas da formação inicial. Os 
indicadores resultantes de avaliação de cursos de formação e do 
desempenho dos alunos demonstram a insuficiência ou mesmo a 
inadequação da formação inicial adquirida em instituições de ensino 
superior, extraordinariamente expandias, sobretudo por intermédio do 
setor privado, a partir dos anos 1980. Verifica-se que os currículos 
desses cursos são pouco atentos à necessidade de uma formação 
que forneça os instrumentos indispensáveis a um fazer docente 
consciente de seus fundamentos, como uma boa iniciação em 
práticas, e aberto a revisões e aperfeiçoamentos constantes. (Gatti e 
Barreto, 2009 p. 200-201). 

 

 Diante do exposto pelas autoras, evidencia-se que é de suma 

importância que os cursos de formação continuada, principalmente em serviço, 

em nosso entendimento, alcancem a todos os professores e que todos os 

docentes tenham condições financeiras, estruturais e sociais para frequentá-

los. 

 Sobre o tempo de atuação no magistério, 4 professores declararam 

atuarem no magistérios há mais de 16 anos, seguidos de 3 professores que 

declararam exercerem esta função entre 11 e 15 anos, 2 professores 

declararam atuarem como docentes entre 6 e 10 anos e um professor declarou 

estar no magistério a menos de 5 anos. 

 

4.4. Aula de português: concepções de ensino  

 

 Neste tópico, abordaremos as respostas dos professores participantes 

da pesquisa sobre suas concepções de ensino de Língua Portuguesa.  

 Em relação à questão o que é Língua Portuguesa? Os docentes 

responderam: 
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 É a língua que usamos em nossa comunicação diária, apesar de 
usarmos a língua mais popular no dia-a-dia. (P3) 

 
 É a língua que usamos para nos comunicarmos. (P4) 
 
 É a língua materna de todos nós. É importante sabermos o português 

para nos expressarmos melhor. (P6) 
 
 É a língua que falamos. (P7) 
 
 É nossa língua materna e devemos ter respeito para com ela, 

procurando utilizá-la de forma correta. (P9) 

 

 Podemos perceber que, segundo os professores, a Língua Portuguesa é 

um veículo de comunicação, expressão entre os sujeitos. É por meio dela que 

nós somos entendidos e nos fazemos entender. Que expressamos nossas 

emoções e ideias e captamos os sentimentos e ideias do outro.  

 Como já dissemos no capítulo 3, as concepções de língua e linguagem 

do professor influenciam grande parte o trabalho didático do professor de 

português em sala de aula.  

 De acordo com Geraldi (2002), a transformação do ensino de Língua 

Portuguesa não passa apenas por uma mudança nas técnicas e nos métodos 

de ensino aprendizagem empregados em sala de aula mas, também, por uma 

diferente concepção de língua. Para o autor uma nova concepção de língua 

constrói não apenas uma transformação didático-metodológica, mas, 

principalmente, um “novo conteúdo” de ensino. 

   De acordo com Geraldi (2002, p.41) existem, fundamentalmente, três 

concepções de linguagem: 

 

 

 A linguagem como expressão do pensamento: essa concepção 
ilumina, basicamente, os estudos tradicionais. Se concebemos a 
linguagem como tal, somos levados a afirmações – correntes – de 
que pessoas que não conseguem se expressar não pensam.  

 A linguagem é instrumento de comunicação: essa concepção está 
ligada à teoria da comunicação e vê a língua como código (conjunto 
de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao 
receptor certa mensagem. Em livros didáticos, é a concepção 
confessada nas instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, 
embora em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais. 

 A linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma 
transmissão de informação de um emissor a um receptor, a 
linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por meio 
dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a 
cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 
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constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala. 
(2002, p. 41). 
 

 

 As concepções de língua dos professores, apresentadas acima, estão 

em consonância com a primeira e a segunda concepção: “expressão do 

pensamento” e “instrumento de comunicação”. Essa visão de língua vincula 

esses professores a uma visão tradicional e estruturalista da língua, pois 

conforme Geraldi (2002), essas três concepções corresponde às três grandes 

correntes dos estudos linguísticos. A primeira vincula-se à gramática 

tradicional, a segunda ao estruturalismo, a terceira à linguística da enunciação. 

 Sobre a questão quais são os objetivos do ensino de Língua 

Portuguesa? Os sujeitos da pesquisa responderam: 

 

 Levar o aluno a compreender o mundo por meio da leitura. Mesmo 
sendo difícil de conseguir, pois os estudantes de hoje não querem ler, 
nem escrever. Porém o objetivo maior levar o aluno a se comunicar 
bem. (P1) 

 
 Aperfeiçoar a comunicação do aluno, para que ele possa 

compreender e ser compreendido. Agir no mundo em sua volta. Ler e 
compreender melhor os textos. (P2) 

 
 Mostrar ao alunado a importância de ler e compreender os textos 

lidos, para que os estudantes possam entender melhor o mundo. (P4) 
 
 Ler, e escrever corretamente. (P8) 

 

 Parece-nos que, para esses professores, o estudo da Língua 

Portuguesa tem como objetivo melhorar a competência comunicativa, leitora e 

escritora dos discentes. 

 Esses objetivos são confirmados pelos PCNs de Língua Portuguesa 

(1998), já que, esse documento indica como objetivos gerais para o ensino de 

língua materna no ensino fundamental, que: 

 

 No processo de ensino-aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino 
fundamental, espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do 
discurso nas diversas situações comunicativas, sobretudo nas  
instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua 
inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades 
de participação social no exercício da cidadania. (p. 32). 
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 No entanto, alguns docentes apontam objetivos mais voltados para o 

ensino tradicional de Língua Portuguesa. 

 

 O objetivo do ensino de língua portuguesa é levar os estudantes a 
aprender ler e escrever de acordo com as regras gramaticais. (P3)  

 
 O ensino de língua portuguesa objetiva levar o aluno a dominar a 

norma culta, a norma padrão. (P5) 
 
 O domínio da norma culta é o objetivo principal do ensino de 

português, pois se o aluno não dominá-la não consegue um bom 
emprego, nem passar nos vestibulares mais concorridos. (P10)   

 

 Embora reconheçamos a importância do aluno conhecer e usar a norma 

padrão, esse não pode ser o alvo, o foco do ensino de Língua Portuguesa. 

 Os PCNLP (1998) reconhecem a centralidade da gramática normativa, 

nas aulas de português, nos moldes tradicionais, como um dos principais 

problemas do ensino de língua materna: 

 

 a desconsideração da   realidade   e   dos   interesses  dos alunos; 

 a excessiva escolarização das atividades de leitura e de produção de 
texto; 

 o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e como 
pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais; 

 a excessiva valorização da gramática normativa e a insistência nas 
regras de exceção, com o consequente preconceito contra as formas 
de oralidade e as variedades não-padrão; 

 o ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente 
associado exercícios mecânicos de identificação de fragmentos 
linguísticos em frases soltas; 

 a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente – uma espécie 
de gramática tradicional mitigada e facilitada (PCNLP, p. 18). 

 

 

 De acordo com esse documento a “excessiva valorização da gramática 

normativa”, foi um dos principais alvos das críticas ao ensino tradicional de 

língua materna.  

 Retomemos o que foi dito no capítulo 2 sobre o ensino de Língua 

Portuguesa. 

 Embora os documentos oficiais apontem para mudanças positivas no 

ensino de língua materna, as constatações são negativas, acerca de como 

acontece a atividade pedagógica do ensino de Língua  Portuguesa.  
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O ensino de Língua Portuguesa ministrado, por alguns professores, em 

nossas escolas de ensino fundamental e médio apresentam, ainda, muitas das 

características do ensino tradicional, isto é, um tratamento didático-pedagógico 

de língua materna que vem sendo criticado desde a década de 1970.  

Para Travaglia (2003), o ensino de Língua Portuguesa nas escolas 

brasileiras tem sido prioritariamente prescritivo, apegando-se a regras da 

gramática normativa, estabelecidas de acordo a tradição literária clássica, da 

qual é tirada a maioria dos exemplos. Tais regras e exemplos são repetidos 

ano após ano, como formas corretas e boas a serem reproduzidas na  

expressão de nossos pensamentos. Há uma ausência muito grande de 

produção textual e compreensão textual nas aulas de língua materna. Percebe-

se uma concentração muito grande no uso de metalinguagem no ensino de 

Língua Portuguesa para a identificação e classificação de categorias, relações  

e funções dos elementos linguísticos, o que evidencia  um ensino prescritivo de 

língua materna. Gastam-se grande parte do tempo das aulas no aprendizado e 

utilização dessa metalinguagem, que não avançam, pois, anos a fio, se insiste 

na repetição dos mesmos tópicos gramaticais (classificação de palavras e suas 

flexões, análise sintática do período simples e composto, noções de processo 

de formação de palavras, regras de regência e concordância, regras de 

acentuação e pontuação). As aulas de Língua Portuguesa continuam sendo 

ministradas para se cumprir um currículo pré-estabelecido, desconsiderando as 

dificuldades ou não dos educandos no uso efetivo da linguagem, em contextos 

situacionais diferentes, num processo de interação verbal. 

 Essas práticas pedagógicas, que vão de encontro às orientações dos 

PCNLP, persistem porque estão fundamentadas em uma concepção tradicional 

e estruturalista da língua de que ensinar língua é ensinar a gramática dessa 

língua.  

 Contudo, a maioria dos professores demonstra saber que seu papel é 

muito mais que ensinar gramática, pois entre as respostas, são mencionados 

objetivos como “incentivar os alunos a lerem diferentes tipos de texto”, “mostrar 

para o aluno a importância da leitura para compreender melhor o mundo em 

sua volta”, “desenvolver o gosto pela leitura”, “desenvolver a comunicação do 

aluno”.   
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 Quanto à questão O que você enfatiza em suas aulas? Os professores, 

de modo geral, responderam enfatizar “a leitura, a produção de texto, alguns 

tópicos gramaticais”. 

 

 Ensino leitura, gramática (pontuação, acentuação, concordância etc.), 
produção de texto em diferentes gêneros. (P3) 

 
 Eu foco meu trabalho em diferentes gêneros e tipos textuais  e em 

algumas partes da gramática. (P6) 
 
 Enfatizo a leitura, a interpretação textual, a ortografia, a pontuação, 

os verbos, a produção de texto. A leitura é primordial a todas as 
pessoas, para a ampliação de conhecimentos e sobretudo o 
aprendizado de vida. (P10) 

 

 Percebemos que em relação ao conteúdo enfatizado em sala de aula, os 

professores seguem o que vem sendo proposto para o ensino de Língua 

Portuguesa. 

 A Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Língua Portuguesa 

(2008) enfatiza a leitura e a escrita como foco da aula de português. 

 

 É, portanto, em virtude da centralidade da linguagem no 
desenvolvimento da criança e do adolescente que esta Proposta 
Curricular prioriza a competência leitora e escritora. Só por meio dela 
será possível concretizar a constituição das demais competências, 
tanto as gerais como aquelas associadas a disciplinas ou temas 
específicos. Para desenvolvê-la é indispensável que seja objeto de 
aprendizagem de todas as disciplinas do currículo, ao longo de toda a 
escolaridade básica. (...) Tal radicalismo a centralidade da 
competência leitora e escritora leva a colocá-la como objeto de todas 
as séries e todas as disciplinas. Desta forma, coloca os gestores (a 
quem cabe a educação continuada dos professores na escola) a 
necessidade de criar oportunidades para que os docentes também 
desenvolvam essa competência. (p. 18). 

 

 Percebemos, portanto, a importância que é dada nas orientações oficiais 

à leitura e à escrita no ensino de Língua Portuguesa, e não só na aula de 

português, mas, sim, em todas as disciplinas.  

 Em relação à questão o que é gramática? Os participantes da pesquisa 

responderam: 

 

 É a estrutura da língua, ela ajuda-nos a entendermos como a língua 
se estrutura. (P3) 

 
 É um manual das regras da língua portuguesa. (P6) 
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 A gramática ensina as regras do português padrão. (P7) 
  
 É um manual que ensina as regras da norma culta (10) 

 

 Essa pergunta objetivava verificar qual a concepção de gramática dos 

professores. Podemos perceber, pelas respostas dos docentes, apenas a 

concepção de gramática como um conjunto de normas e regras, ou seja, o 

conceito de gramática normativa. 

 Essa concepção de gramática explicitada pelos docentes confirma o que 

foi dito no capítulo 3 sobre os diferentes conceitos de gramática. 

 Para Antunes (2007, p. 25), “quando pessoas falam em gramática, 

desconhecem que podem estar falando não de uma coisa só, mas de coisas 

bem diferentes”.  

 A concepção de gramática como um conjunto de regras que deve ser 

seguido, é a mais conhecida dos professores do ensino básico porque é, em 

geral, a definição encontrada nos livros didáticos e nas gramáticas 

pedagógicas. Com bastante frequência lemos nas apresentações desses livros 

a seguinte frase: “esse compêndio destina-se a fazer com que seus leitores 

aprendam a falar e escrever corretamente”. Para isso, apresentam um conjunto 

de regras, relativamente coerentes e relativamente explícitas que, se 

dominadas, produzirão como efeito o emprego da variedade padrão (escrita 

e/ou oral). Um exemplo de regra deste tipo é a que diz que o verbo deve 

concordar com o sujeito, por um lado, e, por outro, que existe uma forma 

determinada e única para cada tempo, modo, e pessoa do verbo. Esses 

modelos de gramática são conhecidas como normativa ou prescritiva (Possenti, 

2006). 

 Os professores não falaram em gramática descritiva – conjunto de 

regras que são seguidas. É a que orienta os estudos linguísticos, cuja 

preocupação é descrever as línguas tais como elas são usadas por seus 

falantes. As preocupações centrais desse tipo de trabalho são tornar 

conhecidas, de forma explícita, as regras de fato utilizadas pelos usuários da 

língua, – daí a expressão regras que são seguidas.  

 Também não surgiu, nas respostas dos docentes, a concepção de 

gramática interna: conjunto de regras que o falante domina. Refere-se ao 

conjunto de regra dominado pelos falantes, em outras palavras, refere-se a 
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hipóteses sobre os conhecimentos que habilitam o falante a produzir frases ou 

sequências de maneira tal que essas frases e sequências são compreensíveis 

e reconhecidas como pertencentes a uma língua. 

 Sobre a questão Como e para que você ensina gramática? Alguns 

professores responderam: 

 

 Através de textos e exercícios. Para aproximar o aluno da linguagem 
culta. (P1) 

 
 Não ensino toda a gramática normativa. Ensino alguns aspectos que 

considero importante, sempre contextualizando e relacionando com a 
produção de texto, pontuação, concordância, elementos coesivos 
(conjunções, pronomes). (P2) 

 
 A gramática é trabalhada dentro do texto, depois de fazer a reflexão 

conhecer o texto aplico as regras gramaticais. (P3) 
 
 A gramática serve para entender melhor o uso e emprego das 

palavras, possibilitando melhor entendimento. Toda gramática vem 
após o uso no texto e em cima dele o ensinamento. (P7) 

 

 Os docentes incorporam a ideia de que a gramática deve ser trabalhada 

a partir dos textos. Os professores entenderam que não á mais possível 

abordar as regras da gramática normativa sem contextualizá-las. Uma 

gramática fragmentada, de frases soltas, da palavra e das frases isoladas, sem 

contexto não deve achar guarida no ensino Língua Portuguesa hodierno. 

 Outros mestres manifestaram as seguintes ideias: 

 

 Normalmente, pois sem gramática eles não escreveriam bem e a 
sociedade cobra esse conhecimento. (P4) 

 
 A gramática é peça fundamental para que o aluno entenda, de fato, o 

que está lendo. (P6) 
 
 Ensino gramática visando o escrever bem, concordância, sem erros 

de ortografia e também preparar para os concursos. (P9) 
 
 É necessário conhecimento gramatical para a construção oral e 

escrita de discursos, textos etc, inclusive para a compreensão dos 
textos que o aluno precisa ser apto a ler, compreender e interpretar 
de forma autônoma. (P8) 

 

 Parece-nos que está por trás dessas respostas  a crença de que o 

estuda da língua é o estudo de sua gramática.  

 De acordo com Antunes (2007, p. 39), 
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 A concepção de que língua e gramática são uma coisa só deriva do 
fato de, ingenuamente, se acreditar que a língua é constituída de um 
único componente: a gramática. Por essa ótica, saber uma língua 
equivale a saber sua gramática; ou por outro lado, saber a gramática 
de uma língua equivale a dominar totalmente essa língua. É o que se 
revela, por exemplo, na fala das pessoas quando dizem que “alguém 
não sabe falar”. Na verdade, essas pessoas estão querendo dizer 
que esse alguém “não sabe falar de acordo com a gramática da 
suposta norma culta”. Para essas pessoas, língua e gramática se 
equivalem. 

 

 Essa é uma crença comum entre as pessoas, pois em nossa sociedade 

circula a ideia de que saber falar é comunica-se em conformidade com as 

regras da gramática normativa. Para Antunes (2007), língua e gramática não se 

equivalem, para que o usuário da língua tenha uma atuação verbal eficaz o 

conhecimento gramatical não é suficiente. De fato, um dos maiores equívocos 

consiste em se acreditar que o conhecimento da gramática é suficiente para se 

conseguir ler e escrever adequadamente os mais diferentes gêneros textuais, 

conforme as exigências da escrita formal e socialmente prestigiada. 

 Em relação à questão com que frequência você ensina gramática? Os 

professores em sua maioria responderam “frequentemente” (8 docentes) e 

apenas dois professores responderam “ocasionalmente”.  

 A forte presença da gramática nas aulas de português deriva-se, 

provavelmente, do equívoco apontado acima: estudar língua é estudar 

gramática. 

 Em relação à questão em sua experiência profissional, qual a maior 

dificuldade do professor de português em sala de aula? os professores 

responderam “motivar os alunos” (6 docentes) e “manter a disciplina em sala 

de aula” (4 docentes). 

 Segundo pesquisa realizada por Zaguri (2006), os dois maiores 

problemas enfrentados pelos professores em sala de  aula são: a falta de 

disciplina e a motivação por parte dos alunos.  

 

 A disciplina em sala de aula é hoje o maior problema, seguido de 
perto pela falta de motivação. Não se pode dissociar um do outro – 
aliás, é quase impossível afirmar quem é causa e quem é 
consequência. Em geral o aluno se mostra indisciplinado quando para 
de aprender. Ou está desmotivado e por isso se torna indisciplinado. 
Portanto, podemos considerar que, se ambos forem solucionados, 
quase metade dos problemas dos professores  estariam resolvidos. 
(p. 84) 
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 O aluno indisciplinado ou desmotivado aliena-se do que está sendo 

proposto em sala de aula, afirma Zaguri (2006). No entanto, ali permanece de 

quatro a seis horas por dia. Para a pesquisadora, se o estudante não se 

interessa pelas atividades propostas pelo professor, vai fazer alguma outra 

coisa – e tentar conseguir companhia. E boa parte dos alunos da turma vão 

aderir ao “convite”. 

 

 “Mas não caberia ao professor a tarefa de motivar e de disciplinar?”. 
Sim, provocar o interesse (incentivar) e manejar bem a classe são, 
ambas, competência do professor. Mas sempre foram. 

 No entanto, a incidência elevada de professores que indicam essas 
tarefas como os maiores desafios não pode ser ignorada. Esse alto 
índice desvela com clareza que, se até um passado recente tais 
atividades constituíam tarefa de que o docente “dava conta”, hoje se 
tornou um entrave. (Zaguri, 2006, p. 85) 

 

 A indisciplina e a motivação, verdadeiramente, constituem-se em um dos 

maiores obstáculos ao processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, em 

todas as disciplinas escolares.   

 Quanto a questão pesquisas revelam que o ensino de Língua 

Portuguesa vai mal em nossas escolas. A que você atribui esse fracasso? Os 

professores responderam: 

 

 A falta de uma metodologia eficaz para o ensino de língua e ao 
desinteresse do aluno em conhecer sua língua. (P2) 

 
 O não comprometimento do aluno com os conteúdos apresentados e 

a falta de expectativa para o futuro. (P3) 
 

 Eu acho que o conjunto: professor, aluno, sociedade. (P4) 

  

 A falta de compromisso e responsabilidade por parte, principalmente, 
dos alunos e pais. (P7) 

 

 Essas primeiras respostas apontam como a principal causa do fracasso 

o “desinteresse” dos alunos, pois aparece em todas as respostas. Podemos 

perceber, também, uma forte ligação do fracasso escolar, na ótica desses 

professores, com a questão anterior: a falta motivação e a indisciplina dos 

discentes, visto que, o desinteresse muitas vezes leva à indisciplina. As outras 

causas apontadas ampliam as responsabilidades pelo fracasso do ensino de 
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português, ou seja, apontam como responsáveis, não só os alunos, mas, 

também, os professores, os pais e a sociedade em geral.  

 Surgiu também uma resposta que aponta o fracasso inerente a todas as 

disciplinas e não só em Língua Portuguesa; e uma resposta que entende como 

causa do fracasso escolar, a formação do professor.  

 

 Falta de participação da família e a comunidade local. O fracasso é 
em todas as disciplinas. (P6) 

 
 Falta de aperfeiçoamento dos professores com cursos, visitação a 

museus palestras, professores com mestrado e doutorado. (P9) 

 

 Percebemos também que todos os professores reconhecem que o 

ensino de Língua Portuguesa não tem cumprido o seu papel, pois os alunos 

não têm obtido sucesso nas avaliações, sejam elas nacionais (SARESP, Prova 

Brasil, ENEM) ou internacionais (Pisa).   

 Em relação às questões você já leu os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de Língua Portuguesa? E em que contexto você leu 

esse documento? Todos os professores participantes da pesquisa afirmaram 

ter lido os PCNLP. Quanto ao contexto os professores responderam: 

 

 Formação inicial e no início de carreira. (P1) 
  
 Para prestar concurso e na formação continuada. (P2) 
 
 Para prestar concursos. (P4) 
 
 Na formação inicial e para prestar concurso. (P6) 
 
 Para prestar concurso. (P8) 
 
 Na formação inicial e para prestar concurso. (P9) 

 

 O que emerge dessas respostas é que os PCNLP foram lidos por esses 

professores como uma obrigação, seja escolar (formação inicial) ou para 

ingresso no magistério (para prestar concurso) e não como fonte de 

informações sobre o ensino Língua Portuguesa.  

 Como já dissemos nesse trabalho, os PCNLP não pretendem ser um 

receituário ao professor ou uma espécie de agenda de suas aulas, indicando-

lhe com que atividades começar e terminar a jornada. Esse documento 
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pretende expor metas de qualidade, deixando sempre claro o objetivo maior, 

que é formar o cidadão pensante e consciente de seus direitos e deveres.  

 Os PCNLP objetivam contribuir com as mudanças e melhorias no ensino 

de Língua Portuguesa, por isso devem ser constantemente consultado pelos 

professores. E não apenas em momentos de avaliação. 

 

4.5. A aula de português na concepção dos alunos 

 

 Neste tópico, recortando algumas das respostas dos alunos, serão 

analisadas as percepções dos alunos do ensino fundamental II  sobre o ensino 

de Língua Portuguesa. 

 A primeira questão dirigida aos alunos foi: o que é a disciplina de Língua 

Portuguesa? A essa pergunta os estudantes responderam: 

 

 É a matéria que ensina a usar as palavras. (A1) 
 
 Predicado verbal, predicado nominal e sujeito composto. (A2) 
 
 Disciplina de língua portuguesa é aprender os verbos, ortografia, 

predicado... (A3) 
 
 Para mim, português ensina várias coisas escrever corretamente, 

pontuar, porque a língua portuguesa é a língua mais difícil de 
aprender. (A6) 

  
 É uma disciplina que ensina a ler, a escrever, ensina verbos, 

adjetivos, acentuação, pontuação e muitas outras coisas. (A12) 
 
 Ensina a ler, a escrever e muitas outras coisas (A16) 
 
 É a matéria que estuda o uso correto dos pronomes, advérbios, 

verbos, adjetivos, conjunções e muitas outras e que se pratica a 
leitura e escrita. (A25) 

 

 Essas respostas evidenciam a forte presença da gramática normativa 

nas aulas de português. Parece-nos  que o tipo de ensino ministrado aos 

alunos é um ensino normativo e prescritivo. Uma instrução metalinguística.    

 Como já dissemos, podemos desenvolver três tipos de ensino: o 

prescritivo, o descritivo, e o produtivo. (Travaglia, 2003) 

 Para o autor, o ensino prescritivo tem como objetivo conduzir o 

educando a substituir seus próprios padrões de atividade linguística 

considerados incorretos, inaceitáveis por outros considerados corretos, 
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aceitáveis. Esse tipo de ensino interfere nas habilidades linguísticas existentes. 

É, também, um ensino proscritivo, visto que, a cada não “faça isto” corresponde 

a um “não faça aquilo”. Esse modelo de ensino liga-se diretamente à primeira 

concepção de linguagem e a gramática normativa e só privilegia, em sala de 

aula, o trabalho com a variedade escrita padrão da língua. 

 Em relação às questões você gosta de estudar português? Por quê? E 

você acha importante estudar português? Por quê? dos 50 alunos 

participantes, apenas 13 alunos forneceram uma resposta afirmativa à primeira 

questão, mas 45 deles responderam sim à segunda. 

 Essas respostas evidenciam que a maioria dos alunos reconhece a 

importância da disciplina de português, ainda que muitos não gostem de 

estudá-la e as razões são: 

 

 Não, porque tem muitas regras. (A3) 
 
 Não, porque é complicado com todos os acentos, conjunções, verbos 

etc. (A5) 
 
 Não, porque é muito chato memorizar dotas as classes de palavras. 

(A40) 
  
 Não gosto, porque a aula é muito repetitiva. (A12) 
 
 Não, porque é chato. (A32) 
 
 Não, porque não será necessário no meu futuro. (A33) 
 
  

 

 

 As três primeiras razões estão ligadas às aulas de gramática normativa, 

a quarta e a quinta relacionam-se com a motivação, pois as aulas são 

repetitivas e chatas; a última evidencia uma prática de ensino 

descontextualizada, desvinculada da realidade do aluno. 

 Quanto à importância da disciplina, reconhecida pela maioria dos 

discentes, é interessante notar que, na verdade, muitos deles atribuem tal 

importância a como um reflexo do preconceito linguístico e da exigência de 

educação formal para a inserção no mercado de trabalho, uma vez que muitas 

respostas vieram atreladas à ideia de se conseguir um bom emprego e garantir 

um bom futuro mediante o conhecimento da língua: 
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 Sim, porque pode ser importante no nosso futuro. (A1) 
 
 Sim, porque no futuro nós iremos precisar. (A3) 
 
 Muito importante! Porque é o português culto que te põe no mundo 

dos negócios. (A8) 
 
 Sim, porque é a nossa língua, por isso é importante falar bem e 

escrever bem. (A5) 
 
 Sim, porque devemos aprender a falar corretamente. (A7) 
 
 Sim, porque o português é essencial para lá na frente eu poder 

arrumar um bom emprego. (A10) 
 
 Sim, porque cai no vestibular, no ENEM e em concursos públicos. 

(A17) 
 
 Sim, porque é preciso no futuro. (A19) 
 
 Sim, porque em vestibulares, concursos testam sua escrita; em  

emprego também. (A22) 
 
 Sim, porque fica mais fácil passar em testes de firmas. (A29)  
 
 Sim, porque quando você for alguém na vida, vai ter que ter 

conhecimento da língua portuguesa. Aí, quando você for fazer um 
discurso vai ser bem sucedido. (A31) 

  

 Tais respostas demonstram que diversos alunos não veem a disciplina 

de Língua Portuguesa relacionada à sua realidade imediata, o que os faz 

acreditarem que seu estudo só trará benefícios no futuro.  

 Além disso, grande parte dos alunos afirmou que é importante estudar 

português para que se aprenda a falar “corretamente”, indicando que o ensino 

a que estão expostos em sala de aula parece ir ao sentido de reforçar o que é 

“correto” na língua dos alunos e apontar e substituir aquilo que é considerado 

“incorreto”. 

 

 Sim, para não fazer burrada. (A2) 
 
 Sim, porque é bom, porque a nossa língua tem acento, pontuação e 

devemos escrever e falar direito. (A6) 
 
 Sim, pois precisamos saber falar e escrever direito. (A9) 
 
 Sim, pois assim aprendemos e escrever e falar certo. (A18) 
 
 Sim, porque a gente pode aprender a falar direito, escrever e ler, 

também. (A21) 
 
 Sim, porque nós estamos no país que usa a língua portuguesa. (A26)   
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 Sim, porque você aprende a ler gramática, escrever, falar etc. (A30) 
 
 Sim, porque aprendemos conjugar os verbos, a falar o português sem 

errar. (A32) 
 
 Sim, para a gente aprender a falar português 100%. (A36) 
 
 Sim, porque aprendemos o que é certo e o que é errado. (A37) 
 
 Sim, para viver no Brasil ou Portugal. (A45) 

 

 Tais respostas evidenciam a recorrente relação que se faz entre o 

estuda da língua e o estudo da gramática normativa. Muitas vezes confundindo 

uma com a outra, isto é, um ensino do tipo prescritivo e preconceituoso em 

relação às variedades não canônicas, em relação às variantes populares. 

 Em relação aos “erros” de português, Possenti (2006, p. 78) firma que: 

 

 É relativamente pequena a diferença entre o que um aluno já 
conhece da língua e aquilo que lhe falta para ser um usuário 
semelhante ao que a escola imagina. Uma comparação bem-feita 
entre o que é igual e o que é diferente na fala das pessoas diferentes 
em um país como o Brasil mostra que as semelhanças são muito 
maiores que as diferenças. Uma análise de um conjunto significativo 
de textos escritos ou falas gravadas de nossos alunos revelaria que 
isso é sem dúvida verdadeiro.  

 Análises um pouco mais cuidadosas mostram que alunos acertam 
mais do que erram, que os erros são em geral hipóteses significativas 
(se a comunidade de falantes as abona, ela são abandonadas), que o 
número de erros é bem maior que os tipos de erros. 

 

 A noção de erro manifestada pelos estudantes é a que decorre da 

gramática normativa: erro é tudo aquilo que foge à variedade que foi eleita 

como exemplo de boa linguagem. Segundo Possenti (2006), na perspectiva da 

gramática descritiva, só seria erro a ocorrência de construções que não fazem 

parte, de uma maneira sistemática, de nenhuma das variantes de uma língua. 

Uma sequência como “os menino”, que seria considerada erro na perspectiva 

da gramática normativa, por desrespeitar a regra de concordância, não é um 

erro do ponto de vista da gramática descritiva, visto que, esse tipo de 

construção ocorre sistematicamente em uma das variedades do português, 

nessa variedade ocorre a marca de plural só no primeiro elemento da 

sequência, por exemplo, “as menina”, “dois real”, “os aluno” etc. 

 Pelas respostas dos alunos, há evidências de que ensino de língua 

centrado no certo e no errado incute no aluno a incapacidade de falar 
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corretamente, ou seja, alimenta os mitos de que o “brasileiro não sabe 

português” e de que “o português é muito difícil”. Essa crença é disseminada 

na sociedade brasileira através dos meios de comunicação de massa e 

solidificada por meio da escola, perpetuando, assim, o preconceito linguístico 

em nossa sociedade. 

 Segundo Faraco (2002, p.29), o qualificativo “culta” (norma culta) 

pressupõe a existência de normas “incultas”, que seriam faladas por indivíduos 

“sem cultura”, aqueles que “não sabem falar”, “falam errado”, são incultas 

ignorantes. Para o autor, se a norma é um conjunto de fenômenos  que são 

recorrentes e habituais numa dada comunidade de fala, nenhuma norma será 

“inculta”, seja qual for a norma, ela tem uma organização estrutural, tem sua 

gramática. Essa discussão, entretanto, ainda passa ao largo da escola, da 

mídia e da sociedade em geral. 

 Em relação à questão você utiliza o que aprende nas aulas de português 

quando está fora da sala de aula? Os discentes responderam: 

 

 Não. (A1)  
 
 Só em lição de casa. (A2) 
 
 Tento, mas às vezes sai uma palavra errada. (A5) 
 
 Raramente, a não ser que eu esteja em um estabelecimento que eu 

não possa usar gírias. (A8) 
 
 Não. (A11) 
 
 Um pouco. (A13) 
 
 Sim. (A17) 
 
 Sim. (A20) 
 
 Eu utilizo o livro didático para estudas português. (A24) 
 
 Sim, em poucas vezes. (A25) 
 
 Sim, para passar de ano e em cursos. (A29) 
 
 Nem um pouco. (A 33) 
 
 Sim, um pouco quando as pessoas não sabe um pouco as coisas. 

(A35) 
 
 Não, só quando vou a uma entrevista ou coisa parecida. (A37) 
 
 Sim, os verbos, por exemplo. Cada frase que as pessoas falam tem 

verbos. (A38) 
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 Não, eu falo errado mesmo. (A40) 

 

 O distanciamento entre as aulas de língua materna e a realidade 

imediata dos alunos, apontado acima, fica ainda mais evidente nessas 

respostas, pois mesmo aqueles que responderam afirmativamente a essa 

questão não souberam justificar, satisfatoriamente, em que situações fora da 

escola utilizam aquilo que aprendem em sala de aula, limitando-se a responder 

na maioria das vezes, apenas, “sim”. 

 Quando questionados: a que tipo de conteúdo seu professor dá mais 

ênfase nas aulas de português? A maioria dos alunos indicou conteúdos e 

conceitos relacionados à gramática normativa.  

 

 Sujeito e predicado. (A1) 
 
 Predicado verbal e nominal. (A2) 
 
 Predicado nominal, predicado verbal, discurso direto, discurso indireto 

e discurso direto livre. (A4) 
 
 Predicado verbal e nominal, diferentes tipos de discurso (direto, 

indireto, direto livre), receita, crônica, texto prescritivo/injuntivo e 
sujeito. (A6)  

 
 Sujeito, predicado e gramática. (A18) 
 
 Corrigir os nossos erros de português. (A26) 
 
 Gramática. (30) 
 
 A falar sem gírias e verbos. (38) 

 

 A leitura e a produção de texto, que deveria ser o foco das aulas de 

Língua Portuguesa, como ressaltamos acima, foram citadas por alguns alunos. 

 

 Em nos ensinar a escrever de forma correta. (A9) 
 
 Interpretação de texto. (A22) 
 
 Diálogo de textos, interpretação de texto, questões. (A25) 
 
 Expressão escrita. (A34) 
 
 Atividade e leitura. (35) 
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 Percebemos, portanto, que o ensino de Língua Portuguesa dispensado a 

esses alunos, centra-se na gramática normativa e que, a produção textual 

(citada por apenas 2 alunos), ainda é exceção não aulas de português. 

 A centralização da aula de língua materna em aspectos gramaticais é 

ainda confirmada nas respostas à questão quais conteúdos desta disciplina são 

mais fáceis? E os mais difíceis?  

 

 Os mais fáceis são conjugar os verbos e os mais difíceis é encontra o 
sujeito e o predicado. (A2) 

 
 Verbo, em uma frase tem que achar, verbo, sujeito oculto, predicado 

verbal... (A3) 
 
 Para mim a leitura é um pouco mais fácil que os outros conteúdos, 

por exemplo, a acentuação. (A5) 
 
 As perguntas do livro didático. O mais difícil é a gramática. (A13) 
 
 Sujeito e predicado. Objeto direto e indireto. (A15) 
 
 Fáceis: as perguntas sobre os testos. Difíceis: gramática. (A18) 
 
 Adjetivos e substantivos. (A26) 
 
 Preposições, difíceis sujeito e predicado. (A27) 
  
 O mais fácil é a conjunção e o mais difícil eu não sei. (47) 

 

 Em relação à questão o que é gramática para você? É importante 

estudá-la? Os estudantes responderam: 

 

 Aprender a acentuar apalavras, a pontuar os textos. É importante 
porque pode ser utilizada no futuro. (A1) 

 
 Conjunções, pontuações. Sim. (A4) 
 
 Sim. É importante para ter uma boa escrita. (A5) 
 
 Gramática é as regras da escrita. Sim. (A6) 
 
 Substantivo, adjetivo, verbos... É sempre importante ser estudados. 

(A8) 
 
 A mesma coisa de língua portuguesa. Sim. (A9) 
 
 Como se escreve as coisas, as regras. Sim. (A17) 
 
 Gramática é português. Sim. (A21) 
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 Tais respostas evidenciam alguns dos problemas apontados 

anteriormente, por exemplo, quando se pensa em gramática, pensa-se em 

gramática normativa, a ideia de que não existe gramática, mas sim gramáticas, 

ainda não foi incorporada pelos professores de Língua Portuguesa, tão pouco, 

pelos alunos. Percebemos também o equívoco de se confundir o estuda da 

língua com o estudo da gramática: “A mesma coisa que língua portuguesa”, 

“gramática é português”, em algumas respostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É frequente as pessoas se lamentarem 
– e os fatos o comprovam – de que uns 
poucos saem da escola com instrução 
sólida, enquanto a maioria sai apenas 
com um verniz superficial. 
São duas as causas: ou as escolas, 
negligenciando as coisas mais 
consistentes, preocupam-se com as 
superficiais e frívolas, ou os alunos 
esquecem o que aprenderam porque 
tiveram contato rápido com muitas 
matérias, sem nelas se deter. Este 
segundo defeito é tão comum que são 
poucos os que dele não se queixam. 
De fato, se a memória logo nos 
pusesse à disposição tudo o que 
alguma vez lemos, ouvimos ou nos 
chamou a atenção, como seríamos 
eruditos, nós, a quem não faltaram 
inúmeras ocasiões para experiências, 
Mas como o que acontece é bem 
diferente, estamos a pegar água com 
peneira. 
 
                                               Comenius 
 

 

 O ensino de Língua Portuguesa em nossas escolas de educação básica 

tem suscitado questionamentos sobre os métodos utilizados em sala de aula 

para ajudar o estudante brasileiro a tornar-se um indivíduo linguisticamente 

competente, isto é, que o indivíduo saiba utilizar a língua, oral ou escrita, em 

diferentes contextos de comunicação. 

 Não é de hoje, que o ensino de língua materna está vivendo uma  crise. 

Devido aos estudos realizados no campo da linguística, os quais possibilitaram 

uma nova visão de ensino da língua, “explodiu uma reação ao que se 

convencionou chamar pejorativamente tradicionalismo, e a mudança – que  se 

fazia necessária em vários pontos – acabou por produzir resultados 

desastrosos”. (Bechara, 2002, p.9) 
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 Isto porque, desde que o português se tornou uma língua nacional, o 

ensino se firmou como um princípio excludente, baseado na pedagogia do 

certo/errado. Nessa concepção, o sujeito que atende as regras da gramática 

normativa é considerado certo e aquele que não as respeita é considerado 

errado. Significa dizer que o conhecimento internalizado que ele tem da sua 

língua está no plano do erro, o que, hipoteticamente, significa também dizer 

que seus pais falam errado, seus irmãos falam errado, as outras pessoas com 

quem ele convive, falam errado.  

 Segundo Gomes (2008, p. 188), essa prática, ainda, persiste em muitas 

de nossas escolas: 

 

 O que se verifica nas escolas é uma prática do ensino de Língua 
Materna prescritivo, centrado em regras da gramática normativa e 
considerado como “bom uso” ou “uso exemplar” da Língua. A maior 
parte do tempo das aulas de Português é gasta na utilização e no 
aprendizado dessa metalinguagem, não surtindo o efeito pretendido 
quanto ao objetivo do ensino de Português que é desenvolver a 
competência comunicativa do aluno. Nas aulas, há uma repetição de 
exercícios descontextualizados que não tem utilidade prática para os 
alunos. 

 

 Tal pedagogia, aceita outrora como correta, vem sofrendo duras críticas 

nas últimas décadas. Não há dúvidas de que a gramática normativa – que tem 

um importante papel no ensino de Língua Portuguesa – muitas vezes é mal 

utilizada, de uma maneira prejudicial: 

 

 Em uma doutrina absolutista, dirigida mais ou menos exclusivamente 
à “correção” de pretensas impropriedades linguísticas dos alunos. A 
cada passo, o aluno que procura escrever encontra essa arma 
apontada contra sua cabeça: “Não é assim que se escreve (ou se 
fala)”, “Isso não é português” e assim por diante. Daí só pode surgir 
aquele complexo de inferioridade linguística tão comum entre nós: 
ninguém sabe português – exceto, talvez, alguns poucos 
privilegiados, como os especialistas em publicar livros com listas de 
centenas ou milhares de “erros de português”. (Perine, 2005, p. 33) 

 

 É contra esses excessos que as críticas são lançadas e não sobre o 

ensino do português padrão na escola.  Pois, como já foi dito, “o objetivo da 

escola é ensinar o português padrão ou, talvez, mais exatamente, o de criar 

condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra hipótese é um 

equívoco, político e pedagógico.” (Possenti, 2002, p.33) 
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 Os equívocos, apontados acima, e ao longo desse tralho, levaram ao 

questionamento o professor de português: sua atuação e formação. É sobre 

isso que discutimos nesse trabalho. 

 O professor de Língua Portuguesa, como um profissional da educação, 

também sai dos cursos de formação sem preparo adequado para exercer sua 

profissão. Isso porque, o profissional da educação recebe, via de regra, uma 

formação muito teórica, com conteúdos distantes dos que irão ministrar no 

ensino básico. Assim, ao chegar à sala de aula não estão preparados para 

desempenhar com sucesso o seu papel. 

 Tal fato pode ser constatado a partir das análises das repostas dos 

professores e de seus alunos que participaram dessa pesquisa. Após quatro 

décadas de estudos linguísticos, a ideia de aula de Língua Portuguesa já não é 

sinônimo de ensino exclusivo de gramática. Mas ainda não podemos dizer que 

seja sinônimo de prática de linguagem. Muito do que se pesquisou na 

academia, nas últimas décadas, chegou aos professores, principalmente, por 

meio das diretrizes oficiais. Entretanto, esse saber teórico não se consolida em 

novas práticas de ensino, pois chega fragmentado, não acompanhado de 

estudo, reflexão e discussão constantes. 

 Também é identificada uma distância entre o discurso e a prática: os 

decentes afirmam que a gramática deve ser ensinada a partir de textos, que a 

leitura deve estar sempre presente nas aulas de língua materna. O que 

constatamos, entretanto, a partir do que afirmam seus alunos sobre o que os 

docentes mais trabalham em sala de aula, é que a gramática normativa ainda 

tem o papel de destaque na aula de português. 

 Observamos também, um ensino descontextualizado da realidade do 

aprendiz. Os alunos não observam a possível aplicabilidade do que aprendem 

na escola à sua vida cotidiana. Aqueles que atribuem valor ao que aprendem 

nas aulas de português não sabem dizer para que poderia servir. 

 Em suma, aula de português já não é sinônimo de aula de gramática, 

mas também, infelizmente, ainda não é espaço de aprendizagem da língua e 

nem de reflexão sobre ela –  aula de Língua Portuguesa não é aula de falar, ler 

e escrever. 
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 No entanto, não podemos simplesmente responsabilizar os professores 

por não colocarem em prática muito do que dizem, e de reproduzirem muito do 

que historicamente sempre foi feito nas aulas de português, pois 

 

 vive o professorado de Português uma situação bastante incômoda, 
desconfortável. As opiniões de respeitados estudiosos, perece-me a 
grande maioria, convergem para a posição de que o ensino de 
Português deve privilegiar o texto com as novas contribuições da 
Linguística atual, focalizando gêneros diversos, embora talvez a 
maioria do professorado tenha, à falta de fundamentos teóricos e 
metodológicos consistentes, direcionados para o ensino da leitura e 
da produção textual, de se ater às atividades propostas pelos livros 
didáticos, que deixam sempre a desejar. (Uchôa, 2007, p.19) 

 

  

 Como já foi dito, os professores, afirma Esteve (1999b), enfrentam 

circunstâncias de mudanças que os obrigam a desempenhar mal o seu ofício, 

tendo de suportar a crítica generalizada, que, sem analisar o contexto social e 

escolar, os considera como responsáveis imediatos pela má qualidade de 

nosso sistema de ensino. Assim, o termo “mal-estar docente” surge com um 

conceito da literatura pedagógica que pretende resumir o conjunto de 

desconfortos e angústias dos professores como grupo profissional desajustado 

frente à mudança social. 

 Pesquisas demonstram que é necessário muito mais que o 

reconhecimento da ineficiência de aulas de português centradas na gramática 

normativa. Talvez seja necessário, nos cursos de formação inicial e em 

formação continuada, uma maior aproximação da linguística à prática efetiva 

da sala de aula.      

 Que as aulas de Língua Portuguesa não podem se limitar a exercícios 

envolvendo as regras da gramática normativa parece já ter sido absorvido nos 

contextos escolares em que realizamos a pesquisa e, provavelmente, em 

muitos outros, pelo que se lê na literatura especializada. Resta agora criar 

meios para que esse reconhecimento se veja refletido na sala de aula.   

 

 

 



111 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALARCÃO, Isabel. Reflexões críticas sobre o pensamento de D. Schön e os 

programas de formação de professores. In: Alarcão, Isabel. (org.) Formação 

reflexiva de professores: estratégias de supervisão. Porto: Porto Editora, 

1996a, p. 11-39. 

_____. Ser professor reflexivo. In: _____. Formação reflexiva de professores: 

estratégia de supervisão. Porto: Porto Editora, 1996b, p. 173-188. 

_____. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 4 ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

ANGELO, Graziela Lucci de. O que dizem alguns documentos oficiais sobre o 

ensino tradicional de língua portuguesa. Disponível em http:// 

www.cce.ufsc.br/~clafpl/7_Graziela_Angelo.pdf. Acesso em 20 de abr. 2011. 

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: 

Parábola, 2003. 

_____. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no 

caminho. São Paulo: Parábola, 2007. 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. São Paulo: 

Edições Loyola, 2001. 

_____, GAGNÉ, Gille; STUBSS, Michael. Língua materna: letramento, variação 

e ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2002. 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 6. ed. São Paulo: 

Hucitec, 1992.  

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 4. ed. Lisboa: Edições 70, 2010. 

BATISTA, Antônio Augusto. Aula de português: discurso e saberes escolares. 

São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: opressão? liberdade? 11. ed. São 

Paulo: Ática, 2002. 

BOGDAN, Robert e BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto Editora, 1994. 



112 

 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a 

sociolingüística na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004.   

_____. Nós cheguemu na escola, e agora?: sociolingüística & educação. São 

Paulo: Parábola, 2005. 

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. Estrutura e Funcionamento do Ensino. São 

Paulo Avercamp, 2004. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais de língua portuguesa para o 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. 

Brasília, MEC, 1998.  

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 

nacionais de língua portuguesa para o 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental. 

Brasília MEC, 1997. 

BRITO, Eliana Viana; MATTOS, José Miguel de; PICIOTTA, Harumi. PCNs de 

língua portuguesa: a prática em sala de aula. 2. ed. São Paulo: Arte & Ciência, 

2003. 

BRZEZINSKI, Iria (Org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 7. 

ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

BUNZEN, Clécio; MENDONÇA, Márcia (Orgs.). Português no ensino médio e 

formação do professor. São Paulo: Parábola, 2006. 

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva artigo a artigo. 

15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  

CASTILHO, Ataliba Teixeira de. A língua falada e o ensino de português. 5. ed. 

São Paulo: Contexto, 2003. 

COCCARO, Andrea Lemos Sinohara. A gramática normativa na formação 

intelectual do cidadão brasileiro: o ensino da língua portuguesa à altura dos 

desafios contemporâneos. São Paulo, 2010. 98 p. Dissertação (Mestrado em 

Língua Portuguesa). PUC. São Paulo. 

DEMO, Pedro. Formação Permanente de Professores: educar pela pesquisa. 

In: MENEZES, Luis Carlos de (org). Professores: formação e profissão. 

Campinas, SP: Autores Associados, 1996. 



113 

 

DIONISIO, Ângela Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora (Orgs.). O livro didático 

de Português: múltiplos olhares. 3. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 

 

ESTEVE, José Manuel. O mal-estar docente: a sala de aula e a saúde dos 

professores. Bauru, SP: EDUSC, 1999a. 

_____. Mudanças sociais e função docente. In. NÓVOA, António. (Org.). 

Profissão professor. 2. ed. Porto: Porto, 1999b. 

FARACO, Carlo Alberto. Norma-padrão brasileira: desembaraçando alguns 

nós. In: BAGNO, Marcos (org.). Linguística da norma. São Paulo, Edições 

Loyola, p. 37-61. 

FRANCO, Maria Laura P. B. Análise do conteúdo. 3. ed. Brasília: Liber Livro 

Editora, 2008 (Série Pesquisa, v. 6). 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 24. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  

GATTI, Bernardete Angelina; Barreto, Elba Siqueira de Sá. Professores do 

Brasil : impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009. 

GATTI, Bernardete Angelina, et al. Atratividade da carreira docente no Brasil. 

In: Fundação Victor Civita. Estudos & Pesquisas Educacionais. São Paulo: 

Fundação Victor Civita, 2010. 

GERALDI, João Vanderley (Org.). O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 2002.  

GHEDIN, Evandro; ALMEIDA, Maria Isabel de; LEITE, Yoshie Ussami Ferrari. 

Formação de professores: caminhos e descaminhos da prática. Brasília: Liber 

Livro Editora, 2008.  

GHIRALDELLI JR., Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. São 

Paulo: Manole, 2003. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

GOIS, Antônio; PINHO, Ângela. Brasil é reprovado, de novo, em matemática e 

leitura. Folha.com, São Paulo, dez. 2007. Disponível em: 



114 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/podcasts/ult10065u351682.shtml. Acesso 

em: 01 nov. 2010. 

GOMES, Cláudia S. N. A formação do professor de língua portuguesa e a 

educação linguística: um estudo de caso. 2008. 273 p. Dissertação (Mestrado 

em Língua Portuguesa). PUC. São Paulo. 

GRANVILLE, Maria Antonia (Org.). Teoria e prática na formação de 

professores. Campinas, SP: Papiros, 2007. 

GUEDES, Paulo Coimbra. A formação do professor de português: que língua 

vamos ensinar? São Paulo: Parábola, 2006. 

ILARI, Rodolfo. A lingüística e o ensino da língua portuguesa. 4. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. 

IZIDORO, Solange. O ensino de língua portuguesa: um olhar sobre a leitura. 

São Paulo, 2010. 101 p. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa). PUC. 

São Paulo. 

KOCH, Ingedore Villaça. A inter-ação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: 

Contexto, 1998. 

LIBÂNE, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências 

educacionais e profissão docente. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002.. 

LOUZADA, Maria Silvia Olivi. O ensino da norma na escola. In: MURRIE, 

Zuleika de Felice (Org.). O ensino de português: do primeiro grau à 

universidade. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2002, p. 11-21.  

LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade. 8. ed. São Paulo:  Ática, 2003. 

LUNA, Sérgio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. 

São Paulo: EDUC, 2005.   

MARCUSCHI, Luiz Antônio. O tratamento da oralidade nos PCNs de Língua 

Portuguesa de 5ª a 8ª séries. Scripta. v.2, n. 4, 1999, p. 114-129. 

MARTINS, Maria Silva Cintra.(2008) Avanços e retrocessos nas propostas de 

ensino de língua portuguesa: questões de ideologia e de poder. Disponível em: 

http:// www3.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/0803/080305.pdf. Acesso 

em 20 de abr. 2011. 



115 

 

MURRIE, Zuleika de Felice (Org.). O ensino de português: do primeiro grau à 

universidade. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2002.   

NEVES, Maria Helena Moura. A gramática: história, teoria e análise, ensino. 

São Paulo: UNESP, 2002a.  

_____. Gramática na escola. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2002b.  

_____. Que gramática estudar na escola: norma e uso na Língua Portuguesa. 

São Paulo: Contexto, 2003.  

_____. Ensino de língua portuguesa e vivência de linguagem: tema em 

confronto. São Paulo: Contexto, 2010. 

NÓVOA, António. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 

2009. 

_____.  (Org.). Profissão professor. 2. ed. Porto: Porto, 1999. 

_____. (Org.) Os professores e sua formação. Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 1992. 

ORTALI, Fernanda Landucci. Caminhos para a formação do professor 

reflexivo. In: GRANVILLE, Maria Antonia (Org.). Teoria e prática na formação 

de professores. Campinas, SP: Papiros, 2007, p. 41-66. 

PAIVA, Edil Vasconcellos. Pesquisando a formação de professores. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2003.  

PERINE, Mário A. Gramática descritiva do português. 4 ed. São Paulo: Ática, 

2005. 

_____. Sofrendo a gramática. 3 ed. São Paulo: Ática, 2003 

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

PIMENTA, Selma G.; LIMA, Maria S. L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 

2004. 

PIMENTA, Selma G.; GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo no Brasil: gênese 

e crítica de um conceito. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 



116 

 

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

Mercado de Letras, 2006. 

_____. Sobre o ensino de português na escola. In: GERALDI, João Vanderley 

(Org.). O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 2002, p. 32-38. 

ROJO, Roxane (Org.) A prática de linguagem em sala de aula: praticando os 

PCNs. São Paulo: EDUC, 2005.  

PAIVA, Edil Vasconcellos de. Pesquisando a formação de professores. Rio de 

Janeiro: DP&A Editora, 2003. 

SANTOS, Antônio Roberto dos. LDB 9.394/96: alguns passos na formação de 

professores no Brasil. In: GRANVILLE, Maria Antonia (Org.). Teoria e prática 

na formação de professores. Campinas, SP: Papiros, 2007, p. 17-30. 

SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Guias curriculares para o 

ensino de 1º grau. São Paulo, CERHUPE, 1975. 

_____. Proposta curricular para o ensino de língua portuguesa: 1º grau. São 

Paulo. SE/CENP, 1986. 

_____. Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias. São Paulo. SEE, 2008. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 41. ed. Campinas, São Paulo: 

Autores Associados, 2009. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

SCHÖN, Donald. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o 

ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 200. 

SILVA, Rosa Virgínia Mattos e. Tradição gramatical e gramática tradicional. 5. 

ed. São Paulo: Contexto, 2002. 

_____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala X a língua 

que se ensina. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2003.  

SIMKA, Sérgio. Ensino de Língua Portuguesa e dominação: por que não se 

aprende português? São Paulo: Musa, 2000 



117 

 

SOARES, Magda Becker. Prefácio. In: BATISTA, Antônio Augusto. Aula de 

português: discurso e saberes escolares. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

SUASSUNA, Lívia. Ensino de língua portuguesa: uma abordagem pragmática. 

7. ed. Campinas: Papirus, 2004. 

TARDIF, Maurice. Saberes docente e formação profissional. 9. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2008. 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino 

de gramática. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2003.  

_____. Gramática ensino plural. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

UCHÔA, Carlos Eduardo Falcão. O ensino da gramática: caminhos e 

descaminhos. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007 

UNESCO. O perfil dos professores brasileiros: o que fazem, o que pensam, o 

que almejam. São Paulo: UNESCO, Ed. Moderna, 2004. 

VIEIRA, Silvia Rodrigues; SILVIA, Figueiredo Brandão (Orgs.). Ensino de 

Gramática: descrição e uso. São Paulo: Lucerna, 2007. 

ZAGURY, Tania. O professor refém: para pais e professores entenderem por 

que fracassa a educação no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006.  

ZEICHNER, Kenneth. Formação reflexiva de professores: ideias e práticas. 

Lisboa: Educa, 1993.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

ANEXO 1 

 

Questionário Aplicado aos Professores 

 

Caro professor, 
 
 O questionário abaixo faz parte de uma pesquisa que estou realizando, 
com a finalidade de investigar a formação e a prática dos professores de 
português, que atuam no ensino fundamental II.  
 Se puder contribuir com a sua experiência, será de inestimável valia. 
 Conto com você, caro colega, para realizar este trabalho. 
 
 Desde já muito grato por sua valiosa colaboração. 
 
 Prof. Jeremias Araújo 
 
 
Dados Pessoais 
 
(Marque um “X” no parêntese correspondente) 
 
1) Sexo 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
2) Idade 
(   ) Tenho entre 18 e 24 anos 
(   ) Tenho entre 25 e 30 anos 
(   ) Tenho entre 31 e 40 anos 
(   ) Tenho entre 41 e 50 anos 
(   ) Tenho mais de 50 anos 
 
3) Cor? 
(   ) Branca 
(   ) Preta 
(   ) Parda 
(   ) Amarela 
 
4) Estado Civil: 
(   ) Casado(a) 
(   ) Solteiro(a) 
(   ) Divorciado(a) 
(   ) Outros 
 
5) Tem filhos? 
(   ) Sim            Quantos?_____________  
(   ) Não 
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6) Renda familiar? 
(   ) 1 a 3 salários mínimos (R$ 510,00 – R$ 1.530,00) 
(   ) 4 a 6 salários mínimos (R$ 2.040,00 – R$ 3.060,00) 
(   ) 7 a 10 salários mínimos (R$ 3.570,00 – R$ 5.100,00) 
(   ) Mais de 10 salários mínimos   
 
7) Qual o grau de instrução de sua mãe? 
(   ) Analfabeta                                           (   ) Ensino Médio incompleto 
(   ) Ensino Fundamental I incompleto      (    ) Ensino Médio completo 
(   ) Ensino Fundamental I completo          (   ) Superior incompleto 
(   ) Ensino Fundamental II incompleto      (   ) Superior completo 
(   ) Ensino Fundamental II completo         (   ) Pós-graduação 
 
8) Qual o grau de instrução de seu pai?  
(   ) Analfabeto                                           (   ) Ensino Médio incompleto 
(   ) Ensino Fundamental I incompleto      (    ) Ensino Médio completo 
(   ) Ensino Fundamental I completo          (   ) Superior incompleto 
(   ) Ensino Fundamental II incompleto     (    ) Superior completo 
(   ) Ensino Fundamental II completo         (   ) Pós-graduação 
 
 
Dados profissionais 
 
1) Grau de instrução  
(   ) Nível Superior 
(   ) Aperfeiçoamento 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
(   ) Pós-Doutorado 
 
2) Em relação aos cursos assinalados acima responda: 
 
Curso__________________________________________________________ 
 
Ano de Conclusão________________________________________________ 
 
Curso__________________________________________________________ 
 
Ano de Conclusão_________________________________________________ 
 
Curso__________________________________________________________ 
 
Ano de Conclusão_________________________________________________ 
 
Curso__________________________________________________________ 
 
Ano de Conclusão________________________________________________ 
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3) O curso de Letras foi sua primeira opção no vestibular? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
4) Qual seu objetivo ao cursar Letras? 
(   ) Lecionar 
(   ) Ter curso superior 
(   ) Conseguir aumento salarial 
(   ) Outro(s)_____________________________________________________ 
 
5) Você costuma participar de cursos de atualização/aperfeiçoamento? 
(   ) Sim  
(   ) Não 
 
6) Qual a importância desses cursos para sua atuação em sala de aula? 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7) Há quantos anos leciona? 
(   ) até cinco 
(   ) entre 6 e 10 
(   ) entre 11 e 15 
(   ) 16 ou mais 
 
 
8) Atualmente você trabalha em: 
(   ) Escola pública 
(   ) Escola particular 
(   ) Ambas 
 
 
 
Prática de Ensino 
 
1) No momento, em que série/ano do ensino fundamental II você leciona? 
(pode marcar mais de um, se for o caso) 
 
(   ) 5ª série / 6º ano 
(   ) 6ª série / 7º ano 
(   ) 7ª série / 8º ano 
(   ) 8ª série / 9º ano 
 
2) O que é Língua Portuguesa? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3) Quais são os objetivos do ensino de Língua Portuguesa? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4) O que você enfatiza em suas aula? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5) O que é gramática? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

6) Como e para que você ensina gramática em sala de aula? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7) Com que frequência você ensina gramática em sala de aula? 
(   ) Frequentemente 
(   ) Ocasionalmente  
(   ) Nunca  

 
8) Na sua experiência profissional, qual a maior dificuldade do professor de 
português em sala de aula hoje? (Marque apenas uma a que considera a 
maior) 
(   ) Dominar o conteúdo da disciplina 
(   ) Manter-se constantemente atualizado 
(   ) Motivar os alunos 
(   ) Manter a disciplina em sala de aula 
(   ) outra. Qual __________________________________________________ 
 
9) Pesquisas revelam que o ensino de Língua Portuguesa vai mal em nossas 
escolas. A que você atribui esse fracasso? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
10) Você já leu os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Língua 
Portuguesa?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
11) Em que contexto você leu esses documentos? (na formação inicial, para 
prestar concurso, na formação continuada, etc.) 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

Questionário Aplicado aos Alunos 
 
Dados do aluno 
 
Sexo (   ) feminino (   ) masculino 
Idade:________ 
 
Questões 
 
1) O que é a disciplina de Português? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2) Você gosta de estudar Português? Por quê? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3) Você acha importante estudar Português? Por quê?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4) Você utiliza o que aprende nas aulas de Português quando está fora da sala 
de aula? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5) A que tipo de conteúdo seu professor dá mais ênfase nas aulas de 
português? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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6) O que é gramática para você? É importante estudá-la? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7) Quais conteúdos desta disciplina são mais fáceis? E os mais difíceis? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


