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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 esquecia 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. 

 

 

(ANDRADE, 1999, p. 86) 



 
 

 
 

  RESUMO 

 

O presente estudo tem o intuito de investigar as concepções de gramática subjacentes ao 

processo de formação inicial de professores de Língua Portuguesa nos cursos de Letras 

Português/Inglês e Português/Espanhol da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri. Propomos investigar essa questão em razão de o ensino da gramática na Educação 

Básica, enquanto conteúdo curricular, ainda ser baseado, segundo Perini (2014), na 

perspectiva normativa, sendo reduzido à aprendizagem da Língua Padrão de modo a 

desconsiderar os fatos da língua. De modo a compreender o porquê de o ensino de Língua 

Portuguesa ainda ser baseado na concepção normativa, propomos a observação desse 

problema durante o processo de formação docente, uma vez que a prática de ensino pode ser 

reflexo desse processo. Dessa forma, apoiamo-nos na definição do termo gramática como um 

“conjunto de regras” que discriminam o funcionamento da língua (POSSENTI, 1996, 

ANTUNES, 2003), que está associado a três concepções diferentes de gramática: normativa, 

descritiva e internalizada (POSSENTI, 1996; TRAVAGLIA, 2009). Esta pesquisa é 

caracterizada como um estudo de caso de base múltipla (YIN, 2005) de caráter qualitativo, 

que contou com a aplicação de questionários verticalizados e mistos aos seguintes sujeitos: 

cinco professores linguistas dos cursos de Letras da UFVJM e a cinco professores formados 

nesta Universidade que ingressaram nos cursos de Letras no ano de 2012. Além disso, 

realizamos também uma análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Letras da UFVJM 

com o intuito de compreender os pressupostos existentes para o ensino de gramática. Para a 

análise dos dados coletados adotamos a técnica da análise de conteúdo de Bardin (2011). 

Como principal resultado do processo de análise e interpretação dos dados, podemos inferir 

que a concepção de gramática subjacente ao processo de formação nos cursos de Letras da 

UFVJM é predominantemente normativa. Por essa razão, esperamos que os dados 

apresentados nesta pesquisa consigam contribuir para uma reflexão sobre a importância do 

conhecimento das concepções de gramática no processo de formação inicial de professores de 

Língua Portuguesa, para que as práticas de ensino do professor formado não se reduzam 

somente ao aprendizado de uma única variante da língua.  

 

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

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to investigate the grammar conceptions subjacent the process of initial 

formation of Portuguese Language Teachers in the Portuguese/English and the 

Portuguese/Spanish courses of the Federal University of the Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

We propose to investigate this question because the teaching of grammar in Basic Education, 

as a curricular content, is still based on Perini (2014), from the normative perspective, being 

reduced the learning of the standard language in order to disregard the facts of the language. 

In order to understand why the teaching of Portuguese language is still based on normative 

conception, we propose the observation of this problem during the teacher formation process, 

since the practice may be a reflection of this process. Therefore, we support the definition of 

the term grammar as a "set of rules" that discriminate the functioning of the language 

(POSSENTI, 1996, ANTUNES, 2003), which is associated with three different conceptions 

of grammar: normative, descriptive and internalized (POSSENTI, 1996; TRAVAGLIA, 

2009). This research is characterized as a qualitative multiple base case study (YIN, 2005), 

with the application of vertical and mixed questionnaires to the following subjects: five 

linguistic teachers from the UFVJM Portuguese courses and five teachers trained in this 

University that entered the courses of Portuguese in the year of 2012. In addition, we also 

perform an analysis of the Pedagogical Projects of the UFVJM Portuguese courses to 

understand the existing assumptions of grammar teaching. For the analysis of the collected 

data we adopted the technique of the content analysis of Bardin (2011). As the main result of 

the process of analysis and interpretation of data, we can infer that the conception of grammar 

underlying the process of formation in the courses of Portuguese of UFVJM is predominantly 

normative. For this reason, we hope that data presented in this research can contribute to a 

reflection on the importance of knowledge of grammar conceptions in the initial formation 

process of Portuguese Language Teachers, so that the teaching practices of the teacher formed 

are not limited to the Learning of a single variant of the language. 

 

Keywords: Grammar. Teacher Training. Portuguese Language Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo principal identificar as concepções de gramática 

subjacentes ao processo de formação inicial de professores de Língua Portuguesa (doravante 

LP), no âmbito dos cursos de Letras da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (doravante UFVJM). Propomos investigar essa questão em razão de o ensino da 

gramática, enquanto conteúdo curricular, ainda ser baseado, segundo Perini (2014), na 

perspectiva normativa, sendo reduzido à aprendizagem da Língua Padrão de modo a 

desconsiderar os fatos da língua. Concordamos com Possenti (1996), para quem ensinar a 

gramática é o mesmo que ensinar a língua em toda a sua variedade, ou seja, ensinar as regras 

da língua é ensinar seus contextos de uso.   

É importante que o ensino da gramática seja um instrumento para a reflexão do 

aluno diante dos contextos de interação em suas práticas comunicativas. Defendemos que o 

ensino da Língua Padrão é necessário e que deve fazer parte das aulas de LP por uma questão 

de cidadania e, consequentemente, inserção social (BODOLAY, 2005), bem como é papel da 

escola mostrar ao aluno quão diversa é a língua de modo a validar suas variações, rompendo 

com a ideia de uso “correto” ou “errado” de determinada estrutura linguística. Quando se trata 

do uso da língua não existe erro ou acerto, mas sim, adequações ou inadequações linguísticas 

em função dos contextos de interação.  

Assim, a principal motivação para realizar esta pesquisa adveio das experiências 

vivenciadas na disciplina de Estágio Supervisionado II, no ano de 2014, em um colégio 

público localizado na cidade de Diamantina. Nessa época, cursávamos o penúltimo período 

do curso de Letras Português/Inglês na UFVJM, quando nos deparamos com o conteúdo 

gramatical na disciplina LP na Educação Básica.  

A proposta do estágio supervisionado foi a elaboração de oficinas de intervenção 

sob a supervisão tanto do professor do curso de Letras quanto da escola estagiada. O conteúdo 

da oficina foi decidido pelo professor da escola e, para a preparação e confecção do material a 

ser trabalhado nas oficinas, fomos orientados pelo professor da disciplina de estágio da 

universidade. Nesse momento, percebemos algumas divergências entre práticas e 

metodologias para o ensino de LP, especificamente para o conteúdo de gramática normativa, 

em relação ao que está previsto no documento de parametrização curricular (1998). 

Em conformidade com a orientação do professor do curso de Letras, 

trabalharíamos com texto lacunado para o ensino do conteúdo concordância nominal. A 
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elaboração da atividade estava em consonância com as orientações curriculares para o ensino 

de LP, de modo que o aluno conseguiria, ao final do exercício, ser capaz de compreender o 

funcionamento da concordância nominal em Língua Portuguesa Padrão, exigindo do 

estudante um raciocínio tanto sobre a estrutura linguística quanto sobre o gênero textual.  

Ao final da oficina, houve uma avaliação sobre o desenvolvimento do trabalho 

realizado em sala pelo professor do colégio. Essa avaliação faz parte da execução do estágio, 

em que o professor da escola estagiada deve responder a um questionário, para avaliar o 

conteúdo ministrado, os exercícios trabalhados em sala, a relação entre estagiário e alunos, 

dentre outros aspectos. Nessa avaliação, o professor nos disse que os alunos daquela 

instituição não estavam preparados para a realização daquele tipo de atividade, pois não 

estavam acostumados a estudar a gramática no texto, ou seja, os discentes aprendiam o 

conteúdo gramatical a partir de exercícios que envolviam análises de frases 

descontextualizadas.  

De acordo com a avaliação do professor e das observações realizadas em sala, 

pudemos observar que a prática/metodologia utilizada na oficina era divergente da adotada 

pelo professor do colégio, uma vez que nos propomos a desenvolver atividades com base no 

raciocínio indutivo com o conteúdo da gramática normativa. Na época, optamos por essa 

metodologia, por crermos que esse seria o melhor caminho para atender às proposições 

curriculares e às especificidades da concepção gramatical adotada.  

A partir dessa experiência indagamo-nos: será que o ensino da gramática 

normativa baseado na análise de frases descontextualizas consegue promover a reflexão sobre 

o uso da língua? O ensino da gramática, nessa perspectiva, consegue fazer com que o aluno se 

aproprie da Língua Padrão, preparando-o para os contextos de uso dessa modalidade? 

Segundo Travaglia (2011, p. 40), dificilmente um aluno conseguiria refletir e se apropriar da 

Língua Padrão por meio de frases descontextualizadas em razão de que “tudo que é 

gramatical é textual e, vice-versa”. A reflexão sobre uma determinada estrutura linguística 

está atrelada, em parte, à produção de sentido e ao processo de significação que estabelece 

relação direta com o contexto de interação, fato que nos levou a questionar a validade de 

práticas como essa.  

Assim, para desenvolver um trabalho que envolva o ensino de gramática na 

disciplina de LP, o discernimento sobre a concepção de gramática a ser adotada é anterior à 

escolha de uma abordagem e/ou método a ser seguido. Daí a importância de o docente ter 

conhecimento sobre as concepções de gramática existentes, considerando que o seu estudo e 
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sua prática devem partir do uso-reflexão-uso da língua, não reduzindo o seu ensino apenas a 

aspectos taxinômicos e conceituais. 

Essa experiência nos possibilitou refletir sobre a formação de professores nos 

cursos de Letras Português/Inglês (doravante LPI) e Português/Espanhol (doravante LPE) da 

UFVJM. Por nos preocuparmos com o ensino de LP, especificamente o de gramática, 

resolvemos entender melhor o processo de formação docente de modo a compreender como 

essa discussão é realizada no interior dessas licenciaturas.  

Entendemos, assim, que o processo de formação inicial docente é fundamental no 

sentido de contribuir para a conscientização do professor de LP em relação às concepções de 

gramática e às práticas/metodologias que envolvem o seu ensino. É importante que o 

professor consiga desenvolver o ensino da LP na Educação Básica de modo a promover a 

inserção social do aprendiz nos mais diversos estratos da sociedade. Tendo em vista essa 

compreensão e a realidade observada no estágio supervisionado, propomos a discussão de 

algumas questões: 

 Como a gramática se tornou conteúdo no currículo de Língua Portuguesa? 

 Que(ais) concepção(ões) de gramática têm os docentes que atuam como 

formadores de professores de Língua Portuguesa? E os egressos formados por esses 

professores? 

 Será que o Projeto Pedagógico dos Cursos de Letras desta universidade 

contempla a discussão sobre o ensino de gramática? Caso contemple, qual(is) seria(m) essa(s) 

concepção(ções)? 

Com o objetivo de problematizar tais questionamentos, desenvolvemos esta 

pesquisa que tem como objeto de investigação as concepções de gramática, compreendida 

como um “conjunto de regras” que discriminam o funcionamento da língua, conforme 

defendem Possenti (1996) e Antunes (2003). Dessa forma, para realizarmos nossa 

investigação, estabelecemos uma relação entre os discursos apresentados nos Projetos 

Pedagógicos de Curso (doravante PPC), pelos docentes da área de Linguística dos cursos de 

LPI e LPE da UFVJM e pelos professores formados nesses cursos de licenciatura. Esta 

pesquisa é desenvolvida, então, com base em uma tríade de modo a identificar a(s) 

concepção(ões) de gramática: dos PPC de Letras, dos docentes formadores de professores e 

dos professores formados nos cursos de Letras da UFVJM.  

Para investigarmos nosso objeto de pesquisa, foi necessário desenvolvermos os 

seguintes objetivos específicos: a) apresentar um breve panorama histórico do ensino da 
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gramática na disciplina LP; b) compreender a(s) concepção(ões) de gramática, a partir da 

percepção dos Linguistas que atuam nesta universidade como formadores de professores e dos 

discentes formados por esses professores; e, c) mapear as disciplinas que compõem o PPC de 

Letras Português/Inglês e Português/Espanhol da UFVJM de modo compreender os 

pressupostos existentes para o ensino de gramática. 

Buscamos, portanto, saber se existem divergências ou convergências nas 

concepções de gramática, a partir da contraposição do documento norteador dos cursos (PPC), 

e o discurso
1
 desses dois grupos de sujeitos envolvidos no processo de formação. Além disso, 

julgamos necessário investigar o percurso histórico da gramática enquanto conteúdo 

curricular da disciplina de LP, com o intuito de compreender como ela se tornou um objeto de 

ensino de LP.  

Como forma de contextualizarmos melhor as questões referentes ao ensino de 

gramática na disciplina de LP, torna-se válido evidenciarmos a sua relação com a Linguística. 

Percebemos que a gramática, desde sua gênese, é um dos objetos de interesse da Linguística 

em decorrência de suas atividades de observação sobre os fenômenos da língua. Ressaltamos 

que, inicialmente, adotava-se uma perspectiva filosófica, mas com o desenvolvimento da 

Linguística, passou-se a se debruçar na elaboração de descrições sobre o funcionamento da 

língua.   

Daí a relevância de procurarmos compreender a relação entre esses dois termos 

com a finalidade de promovermos um ensino de LP que seja mais próximo das discussões 

teóricas realizadas por esses dois campos. Assim, é importante que os cursos de graduação em 

Letras Português busquem novos caminhos, com a finalidade de oferecer um ensino que se 

aproxime mais da área de atuação do professor de LP. 

Outro aspecto relevante é apresentar a discussão, principalmente aos futuros 

docentes, sobre as concepções de gramática conjuntamente com suas finalidades e 

metodologias para o ensino de LP. No contexto atual, é necessário assumir o pressuposto de 

que a língua se realiza em contextos de interação (ANTUNES, 2003, 2014; TRAVAGLIA, 

2009, 2011; BAKHTIN, 2011;), uma vez que se caracteriza como uma prática social. Dessa 

forma, o ensino de LP deve ser pautado na responsabilidade de garantir ao aluno 

possibilidades de uso e reflexão sobre a linguagem em diferentes situações de comunicação.  

                                                           
1
 Compreendemos discurso nesta pesquisa como “um conjunto de enunciados que constituem qualquer evento de 

fala reconhecível (sem levar em conta sua estruturação linguística, se ela existir). Uma conversa, uma piada, uma 

entrevista, todos são exemplos de discurso” (CRYSTAL, 1988, p. 84).  
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Entendemos que a Gramática
2
 pode contribuir para esse objetivo, apesar de essa 

não ser uma postura consensual entre os teóricos da Linguística e professores de LP. Para 

possibilitar uma comunicação eficiente, faz-se necessário promover também a competência 

gramatical ou linguística
3
, que consiste na capacidade que o falante tem de adequar as 

escolhas gramaticais em conformidade com a situação comunicativa, tendo em vista que essas 

escolhas mudam de acordo com o contexto comunicacional.  

De modo a desenvolvermos o trabalho proposto, organizamos a dissertação em 

cinco capítulos: o primeiro, denominado por Concepções de gramática e ensino da Língua 

Portuguesa, subdivide-se em dois tópicos, a saber: Noções sobre gramática e uma breve 

revisão histórica do ensino da Língua Portuguesa e de Gramática. No primeiro tópico, 

fundamentamos a discussão sobre as concepções de gramática baseando-nos em Possenti 

(1996), Bagno (2000), Perini (2006) e Travaglia (2009). Além da discussão sobre as 

concepções, propomo-nos a compreender os conceitos sobre norma-padrão fundamentando-

nos em Faraco (2002), Lucchesi (2002) e Bagno (2012). Para resgatarmos a história da 

expressão gramática, embasamos as discussões em Weedwood (2002), Neves (2005), Fávero 

e Molina (2006) e Orlandi (2009). Em relação ao segundo tópico, propomos discutir o ensino 

da LP a partir das propostas de Perini (1995a, 1995b, 2004, 2010 e 2014), Geraldi (1997), 

Neves (2002), Rojo e Cordeiro (2004), Dolz e Schneuwly (2004), Antunes (2014) e Bezerra e 

Reinaldo (2013). 

No segundo capítulo, Formação docente em Língua Portuguesa, procuramos 

compreender os saberes que envolvem a formação do professor com base em Tardif (2014) e 

a construção de sua identidade a partir da discussão apresentada por Pimenta (1997), Dubar 

(2005), Benites (2007), Macedo (2011) e Dolz e Silva-Hardmeyer (2015). No tópico 

subsequente, propomo-nos apresentar o que é currículo e quais são suas acepções 

fundamentando-nos em Sacristán (2000, 2013) e Lopes e Macedo (2011). A compreensão 

sobre disciplina e componente curricular foi realizada a partir de Chervel (1990) e Lopes 

(1995).  

                                                           
2
 Procuramos diferenciar a palavra “gramática” em termos de área do conhecimento e tipologias. Dessa forma, 

Gramática quando escrita desse modo fará referência à área de conhecimento, enquanto gramática fará menção 

a uma tipologia e/ou concepção.  
3
 Procuramos adotar neste trabalho a concepção de conhecimento linguístico elaborado por Koch (2002), que o 

compreende por conhecimento gramatical e lexical, sendo “responsável pela organização do material linguístico 

na superfície textual, pelo uso dos meios coesivos que a língua nos põe à disposição para efetuar a remissão ou a 

sequenciação textual, pela seleção lexical adequada ao tema e/ou modelos cognitivos ativados” (KOCH, 2002, p. 

48).  
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Por sua vez, no terceiro capítulo, Abordagem metodológica, apresentamos o 

percurso metodológico utilizado nesta pesquisa com objetivo de respondermos às nossas 

principais indagações. Dessa forma, foi necessário discutirmos sobre o tipo de pesquisa, os 

procedimentos de coleta, a caracterização dos sujeitos, os instrumentos de coleta, os 

procedimentos de análise e, por último, a interpretação e análise dos dados.  

O quarto capítulo, Resultado e análises traz a contextualização do lugar desta 

pesquisa: instituição de ensino superior UFVJM e os cursos de LPI e LPE. Na sequência, 

utilizamos a análise de conteúdo de Bardin (2011) para analisarmos os PPC de Letras, 

incluindo na análise as ementas, os objetivos e a bibliografia. Empregamos esse mesmo 

procedimento de análise para interpretar os questionários aplicados aos docentes linguistas da 

UFVJM e os professores formados nesta instituição. Procuramos, nesse processo de análise, 

fazer dialogar os discursos dos sujeitos da amostra com o referencial teórico utilizado para 

fundamentar a pesquisa. No último tópico desse capítulo, realizamos uma triangulação dos 

dados (FLICK, 2009) obtidos na análise com o intuito de testarmos a qualidade da pesquisa 

qualitativa e identificarmos, de fato, a(s) concepção(ões) de gramática que subjazem esse 

processo de formação.  

Como último capítulo, temos as Considerações Finais, momento em que 

retomamos as nossas indagações que sustentaram o desenvolvimento desta pesquisa, os 

objetivos traçados, bem como a fundamentação teórica que subsidiou a discussão construída 

em torno do nosso objeto de pesquisa – concepções de gramática na interface com os sujeitos 

de pesquisa. Após esse resgate e à luz das análises e interpretações, apresentamos as possíveis 

contribuições desta pesquisa para o processo de formação de professores de LP, sobretudo, 

para os cursos de LPI e LPE da UFVJM que se encontram em processo de reestruturação 

curricular. Acreditamos que este trabalho poderá colaborar para a formação de novos 

professores de LP nesta universidade, pois nos propomos a trazer questões relevantes para as 

quais o docente de Letras deverá estar atento.  

Por fim, esperamos que esta pesquisa possa contribuir para uma melhor reflexão 

sobre o ensino de gramática no âmbito de formação inicial docente, de modo a evidenciar a 

importância não somente do ensino da Língua Padrão, mas também de todas as variedades 

linguísticas atreladas ao seu contexto de uso. Dessa maneira, será possível aos futuros 

professores de Língua Portuguesa ter uma prática que seja condizente com as propostas 

curriculares, baseando o ensino da gramática no uso-reflexão-uso de forma a abarcar as 

discussões teóricas realizadas pela Linguística. 
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1 CONCEPÇÕES DE GRAMÁTICA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

De um lado, não abordar as questões relativas às normas constitui um 

engano, porque a sociedade exige o domínio ortográfico na escrita e 

conhecimentos sobre os usos formais. No entanto, apresentar a norma 

padrão como uma única variedade é também limitar a diversidade de 

usos e, algumas vezes, com prejuízos linguísticos sobre a riqueza e a 

diversidade da língua (DOLZ; SILVA-HARDMEYER, 2016, p. 96).  

 

Este capítulo tem o intuito de propor uma discussão sobre o nosso objeto de 

pesquisa – concepções de gramática, na perspectiva do ensino da Língua Portuguesa na 

Educação Básica. Dessa forma, abordaremos os elementos teóricos que irão sustentar a 

compreensão sobre objeto investigado. Organizamos este capítulo em dois principais tópicos: 

noções sobre gramática e uma breve revisão histórica do ensino da Língua Portuguesa e da 

Gramática.  

 

 

1.1 Noções sobre gramática 

 

Para desenvolver o estudo proposto nesta dissertação, é fundamental discutirmos 

alguns conceitos em torno das noções sobre gramática e ensino de Língua Portuguesa na 

perspectiva da formação inicial de professores. É necessário, dessa forma, reconhecer que a 

associação do termo gramática a vários adjetivos nos permite observar que, quando se trata do 

assunto, não existe apenas um conceito. Talvez essa ideia não fique tão clara no âmbito da 

formação docente e, em decorrência disso, deparamo-nos com professores de LP que não 

conseguem compreender as diferenças entre os tipos gramaticais como gramática tradicional 

e gramática normativa, ou sequer tenham conhecimento da existência de outras 

nomenclaturas (TRAVAGLIA, 2009). Consideramos esse fato relevante, já que é esperado 

que o docente graduado em Letras tenha conhecimento sobre o seu objeto de ensino: Língua e 

Literatura.  

Defendemos o argumento de que, para o professor compreender a língua como 

um fenômeno dinâmico e interativo, é necessário, antes de tudo, ter discernimento sobre as 

concepções de gramática. O ensino da gramática, nesse sentido, não pode englobar somente a 

noção de norma ou tradição, mas deve considerar, também, as noções descritivas e 

internalizadas. O conhecimento sobre essas concepções pode contribuir para o objetivo do 
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ensino da língua materna que, segundo Travaglia (2009, p. 17), está relacionado com o 

desenvolvimento da competência comunicava que consiste na capacidade do usuário em 

“empregar adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação”.  

O ensino da língua materna, quando atinge o seu objetivo, consegue transformar 

“seu aluno num poliglota dentro de sua própria língua”, nas palavras de Bechara (2006, p. 

14
4
). De acordo com Bechara, essa é a grande missão do professor de língua materna. 

Segundo o autor (2006, p. 14), o professor da escola antiga “cometia o erro de entender a 

língua como aquela modalidade culta [...] repudiando aquele saber linguístico aprendido em 

casa, intuitivamente, transmitido de pais a filhos”. A partir dessa afirmativa perguntamo-nos: 

será que os cursos de Letras da UFVJM conseguem formar professores capazes de perceber 

que cada variedade linguística é dotada de uma gramática específica? Consideramos 

importante essa reflexão, porque cremos que práticas como a citada acima podem ser 

decorrentes do próprio processo de formação do professor, daí a necessidade de investigar a 

gramática nesse processo.  

Compartilhamos da ideia de Possenti (1996) de que todo falante nativo quando 

chega à escola sabe se comunicar a partir do uso da língua, ou seja, significa que ele conhece 

uma língua e, consequentemente, uma gramática dessa língua. Essa gramática que o falante 

conhece o habilita a construir sequências linguísticas que são reconhecidas como pertencentes 

da língua em uso. É importante, nesse sentido, que o professor de LP considere essa 

gramática, que é internalizada, para desenvolver o ensino da Língua Portuguesa de modo a 

considerar tanto o conhecimento linguístico dos aprendizes, quanto às variedades da língua.  

De acordo com Possenti (1996), não há consenso em relação à noção de 

gramática. Segundo o autor, a palavra pode ser compreendida como um conjunto de regras. 

Essa definição de gramática também é compartilhada por Antunes (2003, p. 85) que a define 

como um “conjunto de regras que especificam o funcionamento da língua”. Vale ressaltar que 

Possenti (1996) admite que essa definição não é muito precisa, mas também não é 

equivocada. 

As concepções de gramática adotadas neste trabalho, e que orientarão a nossa 

análise, foram baseadas em Travaglia (2009). De acordo com o Travaglia (2009), há três 

delas. É ressaltada pelo autor a importância de o professor, antes de desenvolver o ensino de 

língua materna, tenha conhecimentos sobre os vários tipos de gramáticas que estão associados 

a essas três concepções.   

                                                           
4
 Vale ressaltar que a primeira edição dessa obra ocorreu no ano de 1985. 



25 
 

 

A primeira delas abordada por Tragavalia (2009, p.24) compreende “um conjunto 

sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos especialistas com base 

no uso da língua consagrado pelos bons escritores”. Conforme podemos observar, essa 

concepção está relacionada a um conjunto regras pertencente a uma única variedade da 

língua, a chamada norma culta. Essa concepção, segundo Travaglia (2009), é a mais abordada 

nas aulas de Língua Portuguesa na Educação Básica a partir do ensino do tipo gramatical 

denominado por normativa. Dessa forma, indagamo-nos: por que essa concepção é a mais 

abordada nas aulas de LP? Será que isso ocorre por força de tradição ou por desconhecimento 

dos professores de LP em relação às outras concepções de gramática?  

De acordo com o autor, a segunda concepção de gramática é entendida como “um 

conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que analisa, à luz de determinada teoria 

e método” (TRAVAGLIA, 2009, p. 27). Essa concepção objetiva elaborar descrições sobre o 

funcionamento da língua, estabelecendo regras de uso de modo a determinar o que é 

gramatical. Percebemos que essa concepção tem ganhado espaço no ensino de Língua 

Portuguesa, sobretudo, na Educação Básica, sendo abarcada nas diretrizes curriculares. 

Além dessas duas concepções, Travaglia (2009) nos apresenta uma terceira que se 

refere ao saber linguístico que o falante, de fato, aprendeu. Segundo o autor (2009, p. 28), 

essa concepção considera a língua “como um conjunto de variedades utilizadas por uma 

sociedade de acordo com o exigido pela situação de interação comunicativa”. Essa concepção 

tem sido apontada, principalmente, nos documentos curriculares para o ensino da Língua 

Portuguesa.  

Com base nas concepções apresentadas, acreditamos ser fundamental discutirmos 

sobre os tipos de gramáticas associadas a essas concepções. Embora Travaglia (2009) 

reconheça que há pelo menos onze tipos distintos, de modo a contextualizar a questão 

levantada, selecionamos quatro tipos gramaticais, a saber: gramática tradicional, normativa, 

descritiva e internalizada. Optamos por discutir sobre esses quatro tipos, pois julgamos 

importante entender a origem do pensamento sobre a linguagem – gramática tradicional; a 

tipologia gramatical que por muito tempo foi ou (ainda é) a mais abordada nas aulas de LP – 

gramática normativa; a tipologia gramatical que tem sua base atrelada ao início dos estudos da 

Linguística – gramática descritiva; assim como o tipo de gramática que se refere ao 

conhecimento linguístico de domínio do falante – gramática internalizada.   

Ressaltamos que a gramática tradicional se refere a saberes e reflexões sobre a 

filosofia da linguagem, acumulados há mais de dois milênios na Antiguidade Clássica. De 
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acordo com Bagno (2000, p.17), a gramática tradicional é o lugar tanto das reflexões 

filosóficas, quanto da “investigação dos processos cognitivos que permitem ao ser humano 

fazer uso da linguagem”. Esse modelo de gramática teve sua origem atrelada às atividades de 

observação e de reflexão do uso da linguagem humana, estabelecendo, dessa forma, um 

estudo de cunho filosófico que nos permite depreender a origem do pensamento linguístico.  

Por sua vez, a gramática normativa pode ser compreendida, a partir da definição 

de Possenti (1996), que a concebe como um conjunto de regras que devem ser seguidas. De 

maneira muito semelhante temos, também, a definição de Travaglia (2009), que a interpreta 

como um estudo específico dos fatos da Língua Padrão, isto é, da norma culta
5
 da língua, 

baseando-se em geral, em concepções como certo ou errado
6
. O autor entende que: “a 

gramática normativa é mais uma espécie de lei que regula o uso da língua em uma sociedade” 

(TRAVAGLIA, 2009, p. 31).  

Desse modo, procuramos responder às inquietações apresentadas nos parágrafos 

anteriores com base Travaglia (2009). Segundo o autor, esse tipo de gramática é a “que mais 

se refere tradicionalmente na escola, quando os professores falam em ensino de gramática, 

estão pensando apenas nesse tipo de gramática, por força da tradição ou por desconhecimento 

da existência dos outros tipos” (TRAVAGLIA, 2009, p. 31-2). A partir dessa afirmativa 

perguntamo-nos: como essa discussão sobre o ensino de gramática é construída no processo 

de formação docente? Será que essa concepção de gramática é reforçada nesse processo?  

Observamos que professores em formação inicial no curso de Letras da UFVJM 

demonstram esse desconhecimento, conforme percebemos em uma atividade diagnóstica da 

disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa I, no ano de 2015. Nota-se que o 

ensino de LP ainda se pauta predominantemente no estudo desse tipo de gramática, talvez por 

questões de formação docente, ou pela tradição, ou pelo fato de os professores de LP julgarem 

não ser importante o desenvolvimento de trabalhos que contemplem as outras variedades da 

língua.  

Sobre as diferenças entre a gramática tradicional (doravante GT) e a gramática 

normativa (doravante GN), citamos Bagno (2000, p.15, grifo do autor), que as define da 

seguinte forma: 

 

                                                           
5
 De acordo com a definição de Cunha e Cintra, o termo culta esta associado à língua “como têm utilizado os 

escritores portugueses, brasileiros e africanos do Romantismo para cá” (2001, p. xxiv).  
6
 Segundo Possenti (1996, p. 78) a noção de erro exposta na gramática normativa diz respeito “àquilo que foge à 

variedade que foi eleita como exemplo de boa linguagem”.   
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A GT é o ‘espírito’, a ‘mentalidade’, a doutrina (ideologia) que dá alento, vigor e ex-

sistentia ao ‘ser’, ao ‘objeto’, à ‘coisa material’ que podemos adquirir, manusear e 

submeter aos nossos sentidos, chamada gramática normativa.  

 

 Desse modo, a gramática normativa é vista como uma 

materialização/interpretação ideológica da gramática tradicional e esta, por sua vez, encontra-

se no campo filosófico da linguagem. Por consubstanciar uma ideologia sobre a filosofia da 

linguagem, a gramática tradicional, ainda hoje, é primordial para o desenvolvimento da 

Linguística, sendo considerada “a máxima fonte de inspiração doutrinária para o ensino de 

língua portuguesa”, ou seja, da norma-padrão (BAGNO, 2000, p.18). Entretanto, Perini 

(1995a) afirma que não se pode negar a existência de vários equívocos na materialização da 

gramática tradicional. A partir dessa afirmativa, indagamo-nos: será que esses equívocos são 

difundidos por docentes em suas práticas pedagógicas? Até que ponto essas incoerências 

conceituais apresentadas pelas gramáticas normativas podem comprometer o ensino de LP?   

Essas perguntas merecem reflexão, sobretudo, em função da forma como a 

gramática normativa tem sido ensinada na Educação Básica, conforme podemos observar na 

pesquisa realizada por Neves (2002). Na verdade, ensina-se na escola a teoria sobre a 

gramática a partir de conceitos morfossintáticos que apresentam equívocos conceituais, 

segundo destaca Perini (1995a). Isso pode tanto comprometer a aprendizagem dos alunos no 

que se refere à aquisição da Língua Padrão, quanto não colaborar para a compreensão da 

gramática enquanto um campo de estudo científico, conforme destaca Perini (2004).  

Além desses dois tipos, selecionamos também a gramática descritiva, termo 

cunhado a partir de pesquisas desenvolvidas no campo da Linguística.  Nessa, realiza-se uma 

descrição do funcionamento da língua. Na definição de Possenti (1996), a gramática 

descritiva é compreendida como um conjunto de regras que são seguidas. De forma a 

complementar a discussão, trazemos Perini (2006, p. 24), para quem a gramática descritiva, 

“registra a fala como ela realmente é, retratando e sistematizando os fatos da língua” 

divergindo, assim, da gramática normativa, que prescreve o que se deve ou não dizer. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN) trouxeram uma nova diretriz para o 

ensino de LP, em que a gramática descritiva passou a ser abarcada, visto que ela propõe uma 

visão diferenciada sobre a diversidade linguística existente no Brasil. 

Possenti (1996) define gramática internalizada como um conjunto de regras que o 

falante da língua domina. Segundo Possenti (1996), a gramática internalizada se relacionada 

com os conhecimentos que “habilitam o falante a produzir frases ou sequências de palavras” 

que são “compreensíveis e reconhecidas como pertencentes a uma língua” (POSSENTI, 1996, 
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p. 69). O conhecimento que o falante tem sobre a língua pode ser de dois tipos: lexical e 

sintático. O lexical está relacionado com a capacidade que o falante tem de empregar 

adequadamente as palavras, por sua vez o sintático se refere à distribuição e interpretação 

dessas palavras em uma sentença. De acordo com o autor, a gramática internalizada acaba 

sendo um objeto de estudo da gramática descritiva, que tem por objetivo explicar o 

funcionamento da língua a partir de seu uso. 

Com base nas tipologias gramaticais abordadas, sobretudo, na gramática 

normativa, consideramos válido definir o que é a norma-padrão tendo em vista que é exigida 

nos livros didáticos de LP a tematização desse conhecimento, conforme aponta Bagno (2013). 

De acordo com Bagno (2012, p. 25), a norma-padrão é definida como  

 

[...] o próprio termo padrão implica, trata-se de um modelo de língua, um ideal a ser 

alcançado, um constructo sociocultural que não corresponde de fato a nenhuma das 

muitas variedades sociolinguísticas existentes em território brasileiro. Por ser uma 

forma ideal, no sentido platônico do termo, a norma-padrão não pertence ao mundo 

dos fenômenos, mas exclusivamente ao mundo das ideias, sendo, portanto, um ser 

de razão. 

 

A norma-padrão, dessa forma, é compreendida como um modelo de língua ideal a 

ser alcançada. Na verdade, esse modelo não corresponde a nenhuma variedade da língua, 

estando, portanto, no campo ideológico. Por sua vez, Faraco (2002) defende que a norma-

padrão é a área mais complexa da linguística em termos de investigação. Nesse sentido, 

segundo o autor, encontramos elementos de ordem léxico-gramaticais e alguns outros de 

natureza ideológica que, “em seu conjunto, definem o fenômeno que designamos 

tecnicamente de norma-padrão” (FARACO, 2002, p. 41).  

Dessa forma, a norma-padrão está relacionada às práticas socioculturais da cultura 

letrada em um sentido amplo, não se restringindo somente à leitura e à escrita. De acordo com 

Faraco (2002, p. 42), a norma-padrão é “um fenômeno relativamente abstrato: há em sua 

codificação, um processo de relativo apagamento de marcas dialetais muito salientes”. Isso 

significa que o padrão jamais conseguirá abarcar a diversidade linguística, porque, para isso, 

seria necessário homogeneizar a sociedade e a cultura.  

Segundo Bagno (2007, p. 106-107, grifos do autor), podemos compreender que: 

 

[...] a norma-padrão aparece fora do universo da variação, fora dos usos da língua 

empiricamente comprováveis. Com isso, quero deixar claro que a norma-padrão 

não faz parte da língua, não correspondendo a nenhum uso real da língua, 

constituindo-se muito mais como um modelo, uma entidade abstrata, um discurso 



29 
 

 

sobre a língua, uma ideologia linguística, que exerce evidentemente um grande 

poder simbólico sobre o imaginário dos falantes em geral, mas principalmente 

sobre os falantes urbanos mais escolarizados [...]. Como já foi dito também, apesar 

de ser um produto cultural, de natureza diferente das variedades linguísticas 

efetivamente empregadas pelos falantes, a norma-padrão tem que ser incluída em 

qualquer estudo sobre as relações entre linguagem e sociedade.  

 

De modo a complementar as definições apresentadas trazemos Lucchesi (2002), 

para quem o termo norma se refere a dois conceitos distintos que resultam nos adjetivos 

normal e normativo. O autor entende por normal aquilo que é habitual, “tradição dentro de 

uma comunidade”. Por sua vez, normativo designa “um sistema ideal de valores que, não 

muito raro, é imposto dentro de uma comunidade” (LUCCHESI, 2002, p. 64). Lucchesi 

(2002) conclui que o normativo está relacionado a um sistema de valores que tende a julgar o 

desempenho linguístico dos falantes em uma determinada comunidade.  

Assim, torna-se importante diferenciarmos os termos norma-padrão e norma 

culta. Julgamos importante abarcamos esses conceitos devido ao seu emprego no ambiente 

escolar, sobretudo, em livros e materiais didáticos de LP. Conforme destaca Bagno (2013
7
), 

um dos equívocos presentes nos livros didáticos analisados se relaciona com a falsa sinonímia 

entre os termos culto e padrão. Vale a pena ressaltar que os livros consultados pelo autor 

foram aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático em 2008, sendo considerados, 

nesse sentido, bons livros.  

 No Projeto de Estudo da Norma Culta, Lucchesi (2002) define o termo padrão 

como as formas prescritas pelas gramáticas normativas, enquanto culta se relaciona às formas 

utilizadas pelos segmentos plenamente escolarizados, ou seja, os falantes que possuem curso 

superior
8
. Conforme percebemos, a norma-padrão está associada a uma forma linguística 

ideal, enquanto a norma culta se refere à forma empregada por um grupo de pessoas de 

prestígio social. Podemos entender, desse modo, que o conjunto de valores expressos por 

esses adjetivos são de ordem social, ideológico e cultural, sendo atrelados a padrões de 

comportamentos linguísticos de uma comunidade.  

É importante discutir as definições desses termos, pois eles estão vinculados às 

tipologias gramaticais que consistem, em parte, no objetivo de ensino de Língua Portuguesa, 

                                                           
7
 A pesquisa realizada por Bagno (2013) teve o intuito de compreender o tratamento dado à variação linguística 

em “24 coleções (cada qual com quatro volumes, destinados ao segmento da 5ª à 8ª série) aprovadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em sua edição de 2008” (BAGNO, 2013, p. 08). Nessa pesquisa, 

o autor observou a descrição gramatical, bem como as exposições teóricas presentes nos livros didáticos 

analisados para os termos culta e padrão, conforme podemos verificar no quarto capítulo de sua obra.  
8
 Essa definição apresentada por Lucchesi (2002) está correlacionada com a delimitação de seu corpus de 

pesquisa que é o mesmo corpus do projeto NURC (Norma Urbana Culta). 



30 
 

 

conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). Abordamos todas essas concepções e 

tipologias, porque acreditamos ser primordial compreendermos melhor o objeto de pesquisa. 

Nosso intuito é identificar as concepções de gramática que estão vinculadas ao processo de 

formação de professores nos cursos de Letras da UFVM, tendo em vista a existência de três 

concepções de gramática. Assim, a partir dessa percepção, será possível reconhecer os 

conceitos que são adotados no processo de formação inicial de professores de LP na UFVJM.  

 

 

1.1.2 Notas sobre a história da expressão Gramática 

 

Uma pergunta que nos fizemos foi como a gramática se tornou conteúdo no 

currículo de Língua Portuguesa? Com o intuito de respondermos a esse questionamento, 

propomo-nos neste tópico realizar um resgate histórico da expressão gramática com a 

finalidade de percebermos o modo como ela se tornou um componente curricular da 

disciplina de Língua Portuguesa na Educação Básica, abarcando, assim, um dos nossos 

objetivos da pesquisa. Na nossa percepção, tratar do assunto gramática implica em buscar na 

sua história as origens do termo. Tal tarefa nos remete à Grécia Antiga: é naquele contexto 

que tem início o pensamento linguístico e a teoria gramatical da cultura ocidental.  

A tradição dos estudos gramaticais teve sua origem há cerca de dois mil anos na 

cultura ocidental, iniciando-se na Grécia no período da Antiguidade Clássica. O trabalho 

desenvolvido pelos gramáticos gregos foi aprimorado pelos romanos de tal forma que serviu 

como arcabouço para o desenvolvimento de outras gramáticas em nossa cultura nos dias de 

hoje. Weedwood (2002) afirma que os métodos e as atitudes utilizados para a construção da 

gramática tradicional é anterior ao surgimento da linguística enquanto ciência. 

De acordo com a literatura consultada, observamos que os estudos gramaticais 

iniciaram-se na Índia há mais de dois mil e quinhentos anos. O objetivo principal desses 

estudos estava relacionado à preservação da língua sagrada Sânscrita para que, assim, os 

textos sagrados dos Vedas e seus comentários se mantivessem intactos. De acordo com 

Weedwood (2002, p. 15), “o estudo da gramática na Índia no primeiro milênio antes de Cristo 

já tinha se tornado uma prática intelectual em si mesma”. Assim, podemos perceber o quão 

avançado era o estudo da gramática do Sânscrito naquele período, em que se consagrava 

como uma atividade teórica com um elevado grau cognitivo.  
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Retomando o contexto ocidental, os gregos empregaram o termo grammatiké, que 

tem como significado a “arte de ler e escrever”, para denominar o estudo que estava sendo 

realizado especificamente sobre a língua grega (NEVES, 2005; SILVA, 2016). Aprigliano 

(2005) afirma que para os indianos, o termo vyãkarana, que comumente é traduzido por 

gramática, tem o sentido de “distinção, separação, discriminação” das formas linguísticas 

corretas. Assim, de acordo com o autor, “o conhecimento da gramática é o que torna um 

capaz de reconhecer e discriminar, por meio da divisão entre base e afixos, as formas que são 

apropriadas” (APRIGLIANO, 2005, p. 04). Essa é a concepção de gramática para a cultura 

oriental, em que se tinha a preocupação de manter viva a língua sagrada como forma de 

preservação dos próprios rituais religiosos.  

Weedwood (2002) observa que a motivação para o desenvolvimento das 

gramáticas grega e indiana não foi a mesma. Elas surgiram em contextos diferentes e a partir 

de necessidades diferentes. Enquanto na Grécia clássica a preocupação estava voltada para a 

necessidade de um vocabulário técnico e conceitual com o intuito de realizar análises lógicas 

discursivas, na Índia a necessidade estava relacionada à preservação da pronúncia correta dos 

textos religiosos, colaborando com a investigação da fonética articulatória. Ressaltamos, 

porém, que essa não é uma opinião consensual entre teóricos, já que para Perini (2004) a 

motivação inicial para o desenvolvimento das teorias gramaticais tanto do ocidente quanto do 

oriente foram as mesmas, relacionando-se com a necessidade de preservação dos poemas 

sagrados.  

Vale afirmar que nenhuma teoria gramatical se sobrepõe a outra, em grau de 

importância, ou em seus postulados. Tanto que os estudos gregos e indianos colaboraram para 

a história do que chamamos, atualmente, de Linguística. Ainda que existam críticas duras em 

relação à gramática tradicional, em termos de regras e definições, não podemos desmerecer a 

sua importância e contribuição para os estudos linguísticos como conhecemos hoje.   

As contribuições da gramática do Sânscrito foram fundamentais para o 

desenvolvimento do método comparativo e da linguística histórica do XIX na cultura 

ocidental. O trabalho gramatical de Panini (século V a. C.), segundo Weedwood (2002), gerou 

bases que complementaram os estudos gramaticais greco-romanos, principalmente no que se 

refere à ciência fonética, conjuntamente com o desenvolvimento de regras e definições para a 

construção de frases, por exemplo. Segundo Weedwood (2002, p. 14), essas definições são 

explicadas “por meio de regras ordenadas que operam sobre estruturas subjacentes de maneira 

espantosamente semelhante a diversos aspectos da teoria linguística contemporânea”. Dessa 
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forma, notamos a relação entre estudos gramaticais e os postulados da teoria linguística, em 

que o estudo gramatical tradicional serviu, de certa forma, como embasamento para a 

Linguística moderna.  

A gramática de Panini por muito tempo foi a restrita à cultura hindu. Segundo 

Weedwwod (2002), foi somente no século XVIII que o mundo ocidental teve conhecimento 

dessa gramática. O acesso aos postulados gramaticais indianos contribuiu para o 

desenvolvimento do método comparatista no século XIX. Chegou-se, então, a considerar a 

existência de uma família linguística denominada por protoindo-europeu. O intuito era 

descobrir a língua-mãe comum, da qual as várias línguas europeias teriam se originado 

(WEEDWOOD, 2002). Vale ressaltar que essa questão ainda não está resolvida pelos teóricos 

da área, existindo controvérsias entre linguistas.  

Por sua vez, Orlandi (2009) afirma que nesse mesmo período, houve dois marcos 

importantes da constituição da Linguística: a gramática de Port-Royal no século XVII e as 

gramáticas comparadas no século XIX. A gramática de Port-Royal ou gramática geral é 

marcada por princípios racionais em que se acreditava que as línguas e a linguagem eram 

fundamentadas pela lógica. Assim, as gramáticas que foram construídas a partir do 

pressuposto da racionalidade deveriam funcionar como máquinas fazendo a distinção entre o 

que era válido de forma automática, lógica (ORLANDI, 2009). O aspecto mais interessante 

desse trabalho talvez seja a tentativa de estabelecer princípios universais para o estudo de 

línguas, não se prendendo a um estudo particular. De acordo com Orlandi (2009), buscava-se 

atingir uma língua-ideal que fosse universal. 

Em relação às gramáticas comparadas ou históricas, Orlandi (2009) observa que o 

seu principal interesse é investigar as transformações de uma língua no decorrer do tempo. 

Esses estudos mostraram que essas mudanças são regulares, ou seja, não ocorrem de forma 

aleatória. A autora destaca que o principal nome dessa época é Franz Bopp, um estudioso 

alemão que desenvolveu um trabalho em que se comparou a língua sânscrita ao grego, ao 

latim, ao persa e ao germânico. Com o desenvolvimento desse estudo, observou-se 

semelhanças entre línguas. A partir disso, ressalta Orlandi (2009), o objetivo da gramática 

comparada centrou-se na tentativa de se chegar à língua-mãe que deu origem às línguas 

europeias, já citada anteriormente.  

A partir do século XIX, a Linguística se firmou enquanto ciência autônoma, cujo 

principal marco foi a publicação da obra Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de 

Saussure. Antes disso, todo conhecimento gramatical era considerado mais filosófico do que 
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científico. Desde então, deu-se início ao raciocínio das dicotomias linguísticas, em que o 

comparativismo “surgiu em oposição às teorias especulativas; o estruturalismo, ao 

comparativismo; a gerativo-transformacional, ao estruturalismo; e contra os estudos 

circunscritos no limite da frase vieram as teorias do texto”, de acordo com Fávero e Molina 

(2006, p. 17).  

Notamos, portanto, que, desde a sua origem na cultura grega, a tradição 

gramatical teve uma finalidade prática de ensino. Segundo Neves (2005, p. 114), Aristóteles 

compreendia a gramática como o ensino da escrita e da leitura na educação elementar, e 

Platão a compreendia como “a arte que permite ver a interdependência dos elementos (vogais, 

semivogais e mudas) como um liame que faz deles uma unidade”. No texto de Fávero (2001), 

evidencia-se que a gramática no período vernaculista é entendida como uma arte, adotando o 

mesmo conceito criado pelos gramáticos greco-latinos. Para a autora, desde o Renascimento 

até o século XVIII, o termo gramática ainda era compreendido como a arte de escrever e ler 

bem.  

Essa contextualização nos leva a perguntar: será que o termo gramática ainda é 

interpretado dessa forma? Qual é a compreensão de os professores para esse termo? De 

acordo com Perini (2014), os professores de LP da Educação Básica ainda defendem a 

importância de o ensino desse conteúdo fundamentando o seu argumento em afirmações do 

tipo: o ensino da gramática é importante, porque ajuda o aluno a ler e, principalmente, a 

escrever corretamente. Verificamos, dessa forma, que essa compreensão sobre o termo 

gramática é uma continuidade muito interessante da concepção de João de Barros (1540, p. 

01) que propõe um “modo certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e autoridade dos 

barões doutos”. De acordo com a discussão apresentada neste tópico, não se espera que o 

ensino de gramática deva se limitar a esse propósito, apesar de reconhecermos que o 

entendimento de alguns conceitos da gramática normativa talvez possa auxiliar no processo 

de escrita. Assim como Perini (2014), defendemos a ideia de que o ensino de gramática é 

importante no sentido de possibilitar o desenvolvimento dos objetivos do ensino de LP e do 

intelecto dos aprendizes.  

 

 

1.2 Uma breve revisão histórica do ensino de Língua Portuguesa e de Gramática 

 

É possível observar, a partir dessa contextualização, que a finalidade primeira de 

se criar a gramática foi didática. Do ponto de vista global, esse percurso traçado até aqui nos 
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faz entender a forma como os estudos gramaticais conseguiram estabelecer certa tradição na 

esfera educacional. Silva e Cyranka (2009) observam que esse princípio rege o ensino de LP 

no Brasil desde as primeiras práticas. Para compreendermos o desenvolvimento das teorias 

postuladas pela linguística atualmente, buscamos percorrer também a história da disciplina 

curricular LP e sua relação com o ensino de gramática. Propomo-nos, neste subtópico, 

compreender quando a Língua Portuguesa se tornou uma disciplina do currículo nacional e a 

gramática um conteúdo curricular da disciplina de Língua Portuguesa. 

Soares (2002) afirma que a disciplina de LP foi incluída tardiamente no currículo 

escolar brasileiro, o que ocorreu, de fato, nas últimas décadas do século XIX. Isso se deve, em 

parte, ao contexto sócio-político-cultural do Brasil colonial, que não dispunha de recursos 

humanos e materiais para efetivar a inclusão dessa disciplina no currículo, já que, desde 

meados do século XVIII, o ensino da LP passou a ser obrigatório no Brasil, a partir da 

reforma realizada pelo Marquês de Pombal (SILVA; CYRANKA, 2009; PIETRI, 2010).  

Tanto para Silva e Cyranka (2009) quanto para Pietri (2010), a reforma pombalina 

determinou oficialmente a integração da LP no currículo escolar nacional sob a perspectiva do 

ensino de Gramática, da retórica e da poética. A Gramática, desde então, começou a integrar 

os currículos de LP. O objetivo dessa reforma foi desenvolver no aluno as habilidades de 

leitura e escrita em português, bem como o de fazê-lo conhecer a gramática da LP. Além 

disso, a reforma também tinha o caráter instrumental, ou seja, tornar possível o aprendizado 

da gramática latina (SOARES, 2002; SILVA; CYRANKA, 2009; PIETRI, 2010). Naquela 

época, os estabelecimentos de ensino tinham o interesse de atendar às demandas da camada 

social de maior prestígio.  

Nesse período, o Brasil já tinha uma realidade multilinguística
9
: o português, as 

variações da língua geral (prevalente no cotidiano e provindo de línguas do tronco tupi) e o 

latim. O português, dessa forma, era ensinado como instrumento de alfabetização e não como 

componente curricular, pois o intuito era alfabetizar o aluno para que ele tivesse condições de 

aprender o latim, língua de prestígio da época, (SILVA; CYRANKA, 2009; PIETRI, 2010), 

conforme podemos observar no seguinte trecho: 

 

                                                           
9
 Podemos perceber em Ilari e Basso (2014, p. 62, grifo do autor) que “defrontados com um contexto de grande 

fragmentação linguística, os religiosos empenhados na catequese adotaram a partir do século XVI a política da 

língua geral [...]. Apesar da variedade de línguas indígenas presentes, a criação de ‘línguas gerais’ era facilitada, 

no Brasil, pelo fato de que as línguas nativas da costa, pertencentes em sua maioria ao tronco tupi, apresentavam 

uma relativa uniformidade; foi a partir dessas línguas que se criaram as línguas gerais brasileiras”.  
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[...] as famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas 

com as outras, que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente, e a 

língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios, e a portuguesa vão os meninos 

aprender à escola (VIERA, 1694 apud TEYSSIER, 2007, p. 95). 

 

Vale ressaltar que uma das principais dificuldades enfrentadas na época para o 

ensino da disciplina de LP foi a falta de profissionais habilitados para exercer a função. Isso, 

porque o primeiro curso superior em Letras só foi criado no Brasil no ano de 1934, na 

Universidade de São Paulo (FIORIN, 2006). Desse modo, a disciplina de LP por muito tempo 

foi ministrada por profissionais formados nos cursos de Filosofia e Direito, autores dos 

primeiros manuais sobre a Língua Portuguesa no Brasil, conforme observamos em Fávero e 

Molina (2006).  

A primeira escola criada no Brasil foi fundada no estado da Bahia, em agosto de 

1549, pelo padre Manuel Nóbrega conjuntamente com a Companhia de Jesus. A primeira 

“escola de ler e escrever” brasileira foi denominada de Colégio de Jesus da Bahia e teve sua 

origem no mesmo ano em que o primeiro grupo de jesuítas chegou ao país (NETO; MACIEL, 

2008). A expansão do ensino no Brasil se deu com chegada de outros grupos jesuítas que 

fundaram algumas escolas em diferentes regiões no país.  

No entanto, somente em 1837, temos a criação do primeiro Colégio com caráter 

público, fundado no Rio de Janeiro durante o Império: o Dom Pedro II.  A leitura de seu 

currículo realizada por Fávero e Molina (2006) nos mostra que, no ano de 1856, eram 

ensinadas as seguintes disciplinas: Línguas, Retórica e Filosofia, Teologia Natural e Moral, 

para os alunos do 6º ano. Esse modelo curricular sofreu alterações e uma delas foi a tentativa 

de inserção da disciplina de Língua Portuguesa como componente curricular (FÁVERO; 

MOLINA, 2006). Podemos notar que, por muito tempo, não se percebeu a importância do 

ensino da disciplina de LP, pois o colégio atendia a uma clientela de prestígio que já chegava 

à escola dominando a norma culta.   

Com essas mudanças, o currículo do Colégio passou a ter ênfase nos estudos 

clássicos, na retórica e filosofia, pois poucas aulas eram destinadas ao estudo da gramática 

nacional (FÁVERO; MOLINA, 2006). De acordo com as autoras, esse modelo curricular 

revela a clientela para a qual o Colégio era destinado. Os conteúdos ministrados denotam as 

vontades da elite que, ao se inserirem na escola, já dominava a norma culta. Assim, era mais 

importante o estudo do latim e da retórica em relação ao estudo da gramática nacional 

(FÁVERO; MOLINA, 2006). A inserção da disciplina de LP no currículo se deve, em parte, à 

falta de notoriedade da língua latina.  
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Como é possível observar, o ensino na área de línguas do séc. XVI ao XIX estava 

voltado para o estudo da gramática e da retórica, e essa, por sua vez, englobava o estudo da 

poética. Somente nas quatro primeiras décadas do séc. XX é que o ensino da gramática da LP 

assumiu autonomia, pois a língua latina perdeu valor de ensino. A retórica também sofreu 

alterações naquele período, pois o objetivo da disciplina de LP, que antes era “falar bem”, foi 

modificado por “escrever bem”, em virtude de uma exigência social (SOARES, 2002). A 

valorização da língua escrita ainda prevalece no ensino de LP.  

Neves (2015) afirma que, mesmo que os documentos oficiais apontem para outra 

perspectiva, existem dificuldades no âmbito didático para a implementação de um ensino que 

contemple eficientemente a linguagem oral. Qual seria o principal motivo da linguagem 

escrita ser privilegiada em detrimento da oral no processo de escolarização? Existe alguma 

concepção de gramática que está atrelada ao ensino da escrita na Educação Básica? Conforme 

percebemos no documento de parametrização curricular (1998) e em Travaglia (2009), parte 

dos objetivos de ensino de LP está relacionada à aprendizagem da variedade escrita da língua, 

ao domínio da Língua Padrão e à competência comunicativa. Essas questões podem justificar 

o fato de que o ensino de LP ainda é baseado, em sua maior parte, na linguagem escrita 

conjuntamente com a gramática normativa, de modo a não contemplar de forma eficiente a 

linguagem oral e as concepções de gramática a ela associadas.  

O estudo da gramática e o uso de livros didáticos que apresentassem textos foi um 

processo que se iniciou na década de 1950 e se consolidou em 1960. Conforme ressalta Pietri 

(2010), os exercícios que norteavam as práticas docentes estavam relacionados com 

vocabulário, interpretação, redação e gramática. A partir de então, passou a ser transferida aos 

autores de livros didáticos a função de preparar aulas e exercícios, caracterizando o processo 

de depreciação do trabalho docente (PIETRI, 2010). Essa depreciação está relacionada, 

sobretudo, com a desvalorização do trabalho docente, em que os professores, desde aquela 

época, eram mal remunerados e sentiam-se obrigados a exercer várias atividades como forma 

de melhorar a sua renda.  

 

 

1.2.1 O Ensino de Língua Portuguesa a partir da década de 1960 

 

Nesse mesmo cenário, tivemos a publicação da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira (doravante NGB), um programa curricular para o ensino de LP. A constituição da 

NGB foi iniciativa do Estado brasileiro com a finalidade de unificar a terminologia das 
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gramáticas nos estabelecimentos de ensino. Segundo Perini (2010, p.23), a NGB apresenta 

uma “pobreza conceitual frente à extrema complicação dos fatos”. De acordo com o autor, 

“não é possível descrever um fenômeno complexo como a língua através de categorias 

simples e pouco numerosas” (PERINI, 2010, p. 23). Para o autor, o que motivou a criação da 

NGB foi a disseminação de designações diferentes para o mesmo objeto. De fato, essa 

tentativa não solucionou os problemas referentes ao ensino da gramática, já que não há uma 

teoria suficientemente desenvolvida que dê conta das nomenclaturas gramaticais.  

No contexto educacional brasileiro, desde a década de 1980, começou a ser 

difundida uma nova perspectiva para o ensino da Língua Portuguesa. Os estudos calcados na 

Linguística Aplicada, recentemente chegada ao país na época, revelaram a necessidade de se 

repensarem as práticas de ensino de LP. A partir desses estudos, passou a ser difundida a ideia 

de se trabalhar com o texto em sala de aula como forma de contextualizar o ensino gramatical 

nas escolas (ROJO; CORDEIRO, 2004).  

Desse modo, verifica-se a tentativa de um ensino de gramática que não se limite 

somente a estruturas morfossintáticas e fonológicas isoladas. Abarca-se o texto considerando 

outros fenômenos. Modificou-se a concepção de gramática, que passou a ser entendida como 

uma atividade que se constrói a partir da interação verbal.  

 Com o desenvolvimento de pesquisas na área da Linguística, concluiu-se que o 

texto deve ser usado como um material empírico para a realização de leituras, de produção e 

de análise linguística, sendo visto como um objeto de uso, mas não de ensino. Após cerca de 

duas décadas, o texto deixou de ser objeto para se tornar suporte no “desenvolvimento de 

estratégias e habilidades de leitura e redação”, conforme destacam Rojo e Cordeiro (2004, p. 

8).  Dessa forma, é importante nos perguntar sobre: qual consequência tem essa visão sobre o 

ensino de LP? 

Pensando nisso, é relevante refletir sobre as metodologias de ensino de LP. Nessa 

perspectiva, as metodologias têm como princípio uma abordagem de cunho cognitivo e 

textual, já que o ensino começou a ser pautado no uso de uma gramática contextualizada, 

concomitantemente com os elementos textuais. Assim, o texto passou a ser entendido como 

um “pretexto, não somente para um ensino da gramática normativa, mas também da 

gramática textual, na crença de que quem sabe as regras sabe proceder” (ROJO; 

CORDEIRO, 2004, p. 9, grifo do autor).  

De acordo com Antunes (2014), tanto a linguagem quanto a gramática são 

inerentemente contextualizadas, uma vez que a linguagem ocorre por meio da interação 
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social, que pode se realizar a partir de uma atividade verbal. Em virtude disso, a expressão 

gramática contextualizada pode gerar dupla interpretação. A primeira forma de interpretar 

essa expressão compartilha do pressuposto de que “a gramática não é algo que existe fora do 

uso da linguagem” (ANTUNES, 2014, p. 40), sendo, portanto, contextualizada em função da 

interação com o outro, a partir dos efeitos de sentidos e dos significados produzidos na 

situação de comunicação.  

Uma segunda forma de se compreender essa expressão está relacionada ao uso de 

metodologias para se promover o ensino de gramática. Dessa forma, temos diferentes 

abordagens que são empregadas em sala de aula de modo a considerar o texto como unidade 

central para o ensino de LP. Essa abordagem pode ser realizada de duas maneiras distintas.  

O primeiro modo de contextualização da gramática é baseado no uso e reflexão da 

língua, sendo denominado por análise linguística, termo que apareceu em discussões sobre o 

ensino de LP em 1981, com o professor João Wanderley Geraldi. Suassuna (2012) afirma que 

o intuito dessa metodologia é promover um trabalho em que se articule o ensino da gramática 

às práticas textuais, baseando-se no processo de escrita e reescrita, para que, ao final, o aluno 

possa compreender os fenômenos linguísticos estudados. Dessa forma, a análise linguística 

não se limita ao processo de reconhecimento das terminologias gramaticais, mas apresenta 

uma metodologia capaz de proporcionar o entendimento dos fenômenos da linguagem a partir 

do uso da língua realizado pelos aprendizes.  

A segunda é uma metodologia, também, utilizada em sala para contextualizar a 

gramática, sendo fundamentada na proposta de sequência didática de Dolz e Schneuwly 

(2004). O ensino na perspectiva dessa proposta está relacionado com a produção textual de 

um gênero discursivo, sendo segmentado em módulos de forma a alcançar a produção final. A 

gramática é trabalhada em sala de acordo com as necessidades apresentadas pelos alunos, ou 

seja, a contextualização é feita a partir de aspectos gramaticais apresentados nas próprias 

produções textuais.  

Todas essas metodologias para o ensino da gramática são fundamentadas no uso 

de textos como forma de contextualização. Isso decorre, segundo Travaglia (2009), em função 

de a língua funcionar em textos e não em frases isoladas. Dessa forma, o ensino da gramática 

em uma perspectiva mais ampla deve ser realizado na dimensão do funcionamento discursivo 

e textual.   

Segundo Antunes (2014), a expressão gramática contextualizada foi utilizada no 

meio pedagógico para apontar a tentativa dos professores de basearem o ensino gramatical a 
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partir do uso de textos, caracterizando uma mudança significativa no ensino de LP. Segundo a 

autora (2014, p. 41), “em decorrência das teorias sobre o texto e suas propriedades, que 

rompeu com a perspectiva reduzida da morfossintaxe da frase”. Com o desenvolvimento das 

teorias centradas no funcionamento interativo da linguagem, o texto tornou-se o objeto para o 

ensino de LP, possibilitando o desenvolvimento de múltiplas capacidades de uso da 

linguagem. (ANTUNES, 2014). Assim, passa a ser difundida a ideia de que toda produção 

verbal é realizada diante de um contexto de enunciação e que cada enunciação tem uma 

gramática legítima que certamente está relacionada com o tipo de produção textual. 

Em função disso, o movimento em prol do uso de textos como suporte para o 

ensino de LP culminou na virada enunciativa ou discursiva. No Brasil, a partir dos anos de 

1997/1998, a discussão sobre o ensino contextualizado teve uma maior abrangência com a 

incorporação dos gêneros textuais nos PCN, cuja proposta é desenvolver análise gramatical 

conjuntamente com os usos textuais. Nessa perspectiva, a escola deve buscar: “a constituição 

de práticas que possibilitem ao aluno aprender a linguagem a partir da diversidade de textos 

que circulam socialmente” (BRASIL, 1998, p. 30). De acordo com os PCN (1998), o uso de 

textos diversos é uma prática bastante comum no ensino de LP, mas o maior problema talvez 

esteja na forma/metodologia para se promover o ensino de LP.  

Assim, as discussões nesse contexto modificaram a concepção de gramática para 

o ensino de LP que, nos PCN (1998, p. 27), é compreendida como “relativa ao conhecimento 

que o falante tem de sua linguagem”, ou seja, a gramática internalizada de Possenti (1996) e 

de Travaglia (2009).  Nesse sentido, indagamo-nos: qual é a ideologia que está por trás da 

adoção dessa concepção? Será que essa concepção é realmente abordada no ensino de LP? 

Neves (2002, 2015) e Travaglia (2009) afirmam que a concepção de gramática mais presente 

no ensino de LP na Educação Básica ainda é a normativa.  

Em função dessa percepção que os PCN (1998) assumem a concepção 

internalizada para o ensino da LP. Segundo os PCN, o maior problema das práticas 

pedagógicas do ensino de gramática perpassa a questão de um ensino descontextualizado e 

desarticulado das práticas de linguagem. A principal discussão nesse sentido é saber “o que é, 

para que e como ensiná-la” (BRASIL, 1998, p. 28). Outro questionamento se torna relevante 

nesse contexto: a adoção da concepção de gramática internalizada para o ensino de LP 

impacta o processo de formação docente? Isso justifica a necessidade de o professor de LP em 

seu processo de formação ter contato com as outras concepções de gramática, de modo a não 

se restringir somente a concepção normativa. 
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Vale ressaltar a opinião de Perini (1995a), para quem um dos maiores problemas 

do ensino de LP se relaciona às incoerências apresentadas pelas gramáticas normativas em 

relação às interpretações equivocadas que os autores fazem sobre a gramática tradicional. 

Essas incoerências chegam à escola através das práticas de ensino, interferindo na forma que 

o aluno aprende a língua. Segundo o autor, existe a necessidade de se criar uma gramática de 

cunho pedagógico sem tantas deformações nas concepções da gramática tradicional. Além 

disso, o autor argumenta que o ensino de gramática é baseado no aprendizado de um conjunto 

de resultados e que esse direcionamento dado ao estudo dessa disciplina é equivocado. Em 

obra posterior, Perini (2004) compreende a gramática como um método, ou seja, um meio de 

reflexão sobre a linguagem.  

De acordo com Perini (2014), o ensino de gramática somente terá utilidade se 

fizer parte do processo de formação científica dos alunos. A gramática deve ser encarada 

como uma disciplina científica, partindo de observações sobre os fatos da língua com a 

finalidade de compreender os seus fenômenos. Essa percepção diverge da essência da 

gramática tradicional que expressa um desejo e não fatos, por meio de recomendações 

normativas. Acreditamos que esse tratamento científico ainda não é dado ao ensino de 

gramática que se limita à transmissão de regras e não dá espaço para novas perguntas, 

impedindo, assim, surgimento de observações e reflexões sobre o uso da língua. Talvez, o 

ensino da gramática não tenha um caráter científico em decorrência da formação docente, que 

não apresenta espaço para a promoção desse tipo de conhecimento, sendo uma atitude de o 

professor simplificar o estudo dessa disciplina à gramática normativa.  

Concordamos com Neves (2002) e Travaglia (2009) para quem o ensino de 

gramática é visto como um processo de depreensão de entidades nocionais: trabalha-se em 

sala de aula com textos dos quais o professor retira algumas frases/palavras e pede-se aos 

alunos que as classifiquem de acordo com classes e funções, conforme o observado na 

realização do Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa no ano de 2014. Os resultados 

obtidos por Neves (2002) apontam que, em relação às classes de palavras, por exemplo, os 

conceitos trazidos pelo professor não acompanham as discussões elaboradas pela Linguística 

Teórica, conforme ressaltam Bagno (2011) e Mendes e Vicente (2013).  

Posto isso, percebemos o avanço das pesquisas linguísticas. Em contrapartida, 

perguntamo-nos se a compreensão do professor sobre a gramática continuou tendo a mesma 

finalidade de ensino ou ela também avançou em função dos estudos realizados na área. Esse 
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contexto enfatiza ainda mais a nossa pergunta: quais são as concepções de gramática 

subjacentes aos cursos de Letras da UFVJM? 

Podemos depreender que o estudo da gramática é importante no processo de 

formação do professor de Língua Portuguesa. Consideramos que é fundamental que o docente 

em sua formação tenha conhecimento sobre os diversos conceitos gramaticais e que ele seja 

capaz fazer uma reflexão sobre ao ensino de LP, tendo em mente justificativas, objetivos e 

metodologias para o seu ensino. Julgamos importante que essa reflexão aconteça no espaço de 

formação docente, sobretudo, no momento em que os futuros professores têm acesso ao 

contexto de ensino, exercendo a prática docente norteados pela teoria estudada no decorrer da 

formação.  

De acordo com Fávero e Molina (2006), o ensino da gramática hoje não contribui 

efetivamente para aqueles objetivos postulados na época da Antiguidade Clássica e que 

perduraram até o século XVIII, nos quais a sua finalidade estava pautada no saber “escrever e 

ler”. Uma consequência dessa postura pode ser observada em Perini (1995b), que afirma ser 

possível encontrar professores que reduzem o ensino da gramática a esse objetivo, 

descartando a possibilidade de desenvolvê-lo com habilidades intelectuais e cognitivas.  

Contudo, nem todos os teóricos compartilham da mesma opinião. Um desses é 

Rocha (2002), que defende o argumento de que existem outras disciplinas capazes de 

desenvolver objetivos intelectuais e cognitivos de forma mais eficiente do que a gramática. 

Para o autor, o objetivo do ensino de língua materna é promover o aprendizado da Língua 

Padrão, já que os demais dialetos são aprendidos pelos alunos fora da escola.  Discordamos 

desse argumento, pois acreditamos que a escola é um espaço para se estudar com a 

multiplicidade linguística, sem que nenhuma variante se sobreponha a outra, independente de 

sua importância social.  

A partir dos resultados apresentados por Neves (2002), perguntamo-nos se os 

professores formados nos cursos de Letras da UFVJM têm compreensão em relação às 

concepções de gramática, e se essa compreensão tem relação direta com o ensino dessa 

disciplina em sala de aula. Consideramos ser importante que o professor de Língua 

Portuguesa tenha um entendimento sobre essas concepções, a fim de contribuir para a 

formação de aprendizes mais críticos em uma perspectiva linguística.  

Além disso, não podemos nos esquecer dos documentos curriculares – os PCN 

(1998) e a Base Nacional Comum Curricular
10

 (2016) que têm o intuito de orientar o 

                                                           
10

 A Base Nacional Comum Curricular (doravante BNCC) encontra-se em fase de elaboração.  
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professor sobre conteúdos e metodologias referentes ao ensino de disciplinas. Assim, 

propomo-nos a discutir esses documentos na perspectiva da Educação Básica com a 

finalidade de compreendermos suas proposições em relação ao ensino de LP, mais 

especificamente de gramática. 

 

 

1.2.2 Documentos curriculares: ensino de Língua Portuguesa  

 

Como o objetivo de formar professor no curso de Letras é a sua atuação para a 

Educação Básica, propomos compreender as diretrizes curriculares para o ensino da LP, 

especificamente, os PCN (1998) e a BNCC
11

 (2016). Vale ressaltar que estamos vivenciando 

um contexto de reformas curriculares na Educação Básica e, nesse sentido, algumas perguntas 

tornam-se válidas: será que as propostas curriculares dos cursos de formação inicial de 

professores da UFVJM convergem com as propostas dos PCN (1998)? Será que existe um 

diálogo efetivo entre a instância política e as instituições de ensino de modo que os currículos 

tenham proposições convergentes para a promoção de um ensino que seja condizente em seus 

objetivos? Ainda não temos respostas para esses questionamentos, mas é possível discutirmos 

questões que envolvam metodologias e práticas de ensino, bem como os conteúdos a serem 

ensinados e a formação docente.  

De modo a buscar respostas para esse questionamento, realizamos uma breve 

leitura sobre os PCN (1998) e a proposta que está em construção para o ensino de LP – a 

BNCC (2016). Na leitura dos PCN (1998), observamos que a Língua Portuguesa, enquanto 

disciplina, tem como unidade de ensino o texto e os gêneros textuais. As concepções de 

gramática
12

 adotadas nesse documento são a internalizada, descritiva e, também, normativa. 

Em função disso, a orientação dos PCN (1998) é que o ensino da gramática seja realizado de 

modo articulado com as práticas de linguagens. Em outras palavras, é necessário que esse 

ensino seja contextualizado, de acordo com a discussão elaborada no subtópico anterior. 

Os conteúdos escolares nos PCN (1998) são organizados com a finalidade de 

desenvolver as habilidades de leitura, escrita e escuta, a partir da análise linguística, conforme 

propõe Geraldi (1997). A concepção de análise linguística na perspectiva da Educação Básica, 

segundo Bezerra e Reinaldo (2013, p. 61), relaciona-se com um “conjunto de atividades 

                                                           
11

 Documento que visa orientar a construção de propostas curriculares de instituições educativas de natureza 

pública e privada. Baseamos nossa discussão a partir da leitura da 2ª versão do documento, publicada em 2016. 
12

 O documento aborda as definições sobre as concepções de gramática, porém não apresenta os termos. 
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epilinguísticas
13

 e metalinguísticas,
14

 orientadas por uma determinada perspectiva teórica”. A 

questão principal, nesse sentido, é que, embora o texto seja considerado a unidade central para 

o ensino de Língua Portuguesa, de acordo com Dolz e Silva-Hardemeyr (2016, p. 87), “ainda 

não tem um consenso entre o que ensinar e o como fazer”. Desse modo, acreditamos que a 

falta de orientação em termos de conteúdos e metodologias pode comprometer o ensino e a 

aprendizagem dos alunos na Educação Básica.  

Em relação à BNCC (2016), notamos que há orientação para que o ensino da LP 

seja desenvolvido de modo a contemplar o letramento, que é entendido como uma condição 

que permite ao aluno ler e escrever nos diferentes contextos de uso da língua. De acordo com 

esse documento, o ensino deve ser baseado nas habilidades de leitura, escrita, fala e escuta, 

com a finalidade de promover o conhecimento linguístico.  

Na BNCC (2016), deparamo-nos com o eixo conhecimento sobre a língua e sobre 

a norma, que aborda reflexões de cunho linguístico em textos orais e escritos, 

“conhecimentos sobre a ‘gramática’ da língua, ou seja, sobre as regras que explicam o seu 

funcionamento, conhecimentos sobre a norma padrão e algumas de suas convenções” 

(BRASIL, 2016, p. 95). Nesse eixo, as abordagens de categorias gramaticais devem “vir a 

serviço da compreensão oral e escrita e da produção oral e escrita, e não o contrário” 

(BRASIL, 2016, p. 95), ou seja, a análise linguística tem como proposição a reflexão da 

língua usada nas modalidades falada e escrita, sendo considerada, também, uma forma de 

contextualização do ensino.  

A concepção de gramática que observamos na BNCC (2016) é a de que qualquer 

variação da língua é possuidora de uma gramática legítima e eficaz, correspondendo, 

portanto, a concepção descritiva de Travaglia (2009). Percebemos que a maior questão, nesse 

sentido, é sabermos se os professores de LP estão aptos a promoverem um ensino que 

contemple essa concepção de gramática. Assim, é necessário se perguntar: precisamos ou não 

do ensino de gramática no currículo de LP? Se gramática ou análise linguística (não é 

necessariamente o termo que será o mais importante), como esse conteúdo é abordado na 

formação do professor de Português? 

                                                           
13

 Segundo Bezerra e Reinaldo (2013, p. 61), as atividades epilinguísticas “exploram a palavra e seu 

funcionamento textual-discursivo em textos de gêneros variados, inspiradas, principalmente, em Bakhtin, 

Bronckart e Benveniste.  
14

 Por sua vez, nas atividades metalinguísticas “a terminologia da gramática tradicional é retomada, como 

conhecimento tácito, e utilizada juntamente com a dos modelos linguísticos, independente da perspectiva teórica 

adotada” (BEZERRA; REINALDO, 2013, p. 61).  
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Percebemos que ambos os documentos assumem a proposta de um ensino 

contextualizado de forma a abarcar as habilidades da língua. Além disso, notamos que a 

orientação para o ensino de LP é baseada no estudo dos gêneros textuais, com o objetivo de 

desenvolver a competência linguística nos aprendizes. A principal indagação, nesse contexto, 

relaciona-se a como articular o ensino da gramática com os gêneros textuais. Em decorrência 

disso, comprometemo-nos a discutir a formação docente em LP, de modo a contemplar as 

concepções de gramática na perspectiva de ensino na Educação Básica.  

A realização de pesquisas que discutam essa temática é uma possibilidade de 

aproximar o professor que está em formação a uma série de questões que nortearão sua 

prática. A importância de propormos um diálogo entre os currículos da Educação Básica e a 

formação inicial fundamenta-se na perspectiva de articular um ensino de LP que seja capaz de 

contemplar os seus objetivos, promovendo práticas que estejam em consonância com suas 

propostas.   

A discussão teórica apresentada neste capítulo sobre o objeto de estudo será 

fundamental no que se refere à identificação das concepções de gramática subjacentes ao 

processo de formação inicial de professores nos cursos de Letras da UFVJM. A partir da 

compreensão do nosso objetivo de investigação, abordaremos no próximo capítulo o processo 

de formação docente de modo a compreendermos se a discussão sobre as concepções de 

gramática tem alguma relação com esse processo.  
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2 FORMAÇÃO DOCENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA 

 

[...] o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no 

intuito de realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é 

uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber 

deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua 

vida profissional, com suas relações com os alunos em sala de aula e 

com os outros atores escolares na escola, etc. (TARDIF, 2014, p. 11).  
 

Elaboramos, neste capítulo, uma discussão sobre o processo de formação docente 

em Língua Portuguesa de forma a abarcar questões referentes às identidades desse professor, 

bem como apresentar concepções sobre currículo enquanto um elemento norteador desse 

processo de formação. Dessa forma, organizamos este capítulo em dois grandes tópicos: 

formação e saberes docentes e currículo. 

 

 

2.1 Formação e saberes docentes 

 

A formação do professor de Português para os anos finais do ensino fundamental 

e ensino médio é, por força da legislação
15

, atribuída tradicionalmente aos cursos de Letras, 

na habilitação Língua Portuguesa. Cabe aos Projetos Pedagógicos desses cursos abarcarem 

durante alguns anos disciplinas cuja função é compor conhecimentos de natureza teórica e 

prática que possibilitam o exercício dessa profissão.  

Propomo-nos neste tópico a discutir a formação do professor de Língua 

Portuguesa com o intuito de compreendermos os saberes16 que constituem um aspecto da 

identidade desse profissional. Para tanto, faz-se necessário entendermos a formação docente 

como “um processo que combina objetos e procedimentos variados que visam à construção de 

saberes sobre os objetos e capacidades de agir em cada disciplina” (DOLZ; SILVA-

HARDMEYER, p.101, 2016).  

Fundamentamos a discussão sobre formação docente na concepção de saberes 

proposta por Tardif (2014), em razão de o nosso objeto de pesquisa – concepções de 

gramática - englobar os saberes denominados pelo autor por disciplinares. Procuramos, então, 

                                                           
15

 No caso específico dos cursos de Letras, essa legislação se refere ao Parecer do Conselho Nacional de 

Educação nº 492/2001. 
16

 A discussão apresentada nesta seção se restringe à concepção de saberes elaborada por Tardif (2014).  
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refletir sobre a gramática no processo de formação do professor de Língua Portuguesa de 

forma a compreender a articulação desse saber com o ensino da disciplina de LP na Educação 

Básica. 

É no processo de formação inicial que o futuro professor adquire conhecimentos 

específicos sobre a área de atuação, desenvolve competências e habilidades necessárias para o 

ensino da LP e tem a oportunidade de vivenciar o contexto de atuação. Todas essas 

experiências e aprendizado compartilhado nesse universo de formação contribuirão para a 

atuação do futuro professor em suas práticas diárias no contexto escolar.  

Comumente, associamos a palavra professor sempre a alguém dotado de 

conhecimento sobre uma determinada disciplina e que ministra aulas com o objetivo de 

ensinar/construir coletivamente o conhecimento em sala de aula. Ser professor, segundo 

Tardif (2014, p. 31), “é, antes tudo, alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em 

transmitir esse saber aos outros”.  

Diante dessa contextualização, perguntamo-nos: quais saberes envolvem o 

processo de formação docente? Qual é a relação desses saberes com o exercício da profissão? 

Quais elementos fazem com que se reconheça/identifique um professor de LP? Tentaremos 

aqui compreender os elementos que constituem esse processo de formação, assim como os 

saberes que envolvem tanto a identidade docente quanto suas práticas. 

De acordo com Tardif (2014), o processo de formação docente é constituído por 

um conjunto de saberes, denominado por saberes sociais, que constituem os processos de 

formação e de aprendizagem, elaborados por um grupo de educadores (corpo docente). A 

elaboração desses saberes que compõem a formação de professores no Brasil perpassa, 

primeiro, por uma legislação que irá determinar os conhecimentos específicos da área de 

formação, por discussões teóricas realizadas por grupos de pesquisadores e, também, pelo 

corpo docente do curso de formação.  

Entretanto, existem saberes de outra natureza que também integram esse processo, 

conforme podemos observar em Tardif (2014). O autor define o saber docente como “saber 

plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2014, p. 36). 

Isso significa que esse saber, que é considerado plural, é constituído por outros quatro tipos de 

saberes, conforme veremos a seguir.  

De acordo com autor, o saber proveniente da formação profissional tem um 

caráter científico, adquirido em cursos de formação inicial ou continuada. Esse saber que se 
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destina à formação científica do professor é colocado em uso na prática de sala de aula. 

Assim, podemos afirmar que existe uma articulação entre os conhecimentos científicos e o 

exercício da profissão. A prática docente, dessa forma, é uma atividade que estimula 

diferentes saberes, sendo considerada por Tardif (2014) de caráter pedagógico.  

Por sua vez, o saber pedagógico oriundo da formação profissional é embasado por 

concepções e doutrinas que são resultantes de “reflexões sobre a prática educativa no sentindo 

amplo do termo, reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos 

coerentes de representação e de orientação da atividade educativa” (TARDIF, 2014, p. 37). 

Dessa forma, a formação oferecida ao futuro professor nos cursos de licenciatura é baseada 

em conhecimentos considerados científicos, os quais se têm o intuito de validar por meio de 

normas e de concepções que não são completamente coerentes por estarem atreladas, de certa 

forma, aos diferentes contextos e formas de agir em cada prática de ensino do professor. 

Nesse mesmo espaço, temos o saber disciplinar, que é instituído nos cursos de 

formação por força de tradição em termos culturais e por grupos sociais que produzem esse 

conhecimento, de acordo com Tardif (2014). O saber disciplinar compõe os cursos de 

licenciaturas por meio de disciplinas, sendo transmitidos, nas palavras do autor, “nos cursos e 

departamentos universitários independentemente das faculdades de educação e dos cursos de 

formação de professores” (TARDIF, 2014, p. 38). Esse saber é comum a todas as 

licenciaturas de uma mesma natureza. Podemos verificar isso nos cursos de licenciatura em 

Letras, por exemplo, em que é comum a oferta de disciplinas como Literatura Brasileira, 

Fonética e Fonologia, Gramática Normativa, dentre outras.  

Dentro da área de Língua encontra-se a Gramática que também pode ser 

compreendida como um saber disciplinar que tradicionalmente compõe o processo de 

formação do professor de LP por ser considerada um de seus objetos de ensino. Desse modo, 

indagamo-nos: será que essa disciplina integra o currículo dos cursos de Letras da UFVJM? 

Caso integre, qual é a concepção vinculada ao seu ensino? 

Os saberes curriculares apresentam-se através de programas escolares que devem 

ser aprendidos e colocados em uso pelos professores. Esses representam os discursos, os 

conteúdos, os objetivos e os métodos que são categorizados e apresentados pelas instituições 

de ensino como saberes considerados “modelo de cultura erudita e de formação para uma 

cultura erudita”, segundo Tardif (2014, p. 39). Esse saber é construído nas escolas, sendo 

consolidados por disciplinas em que o objetivo está relacionado com uma formação erudita 

dos aprendizes. 
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Em relação aos saberes experienciais, segundo Tardif (2014), esses são adquiridos 

a partir de experiências advindas da prática docente. Esses saberes surgem e são validados 

pela experiência tanto individual quanto coletiva “sob a forma de habitus e de habilidades, de 

saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2014, p. 39). Assim, percebemos que esse saber é 

constituído no exercício da profissão, podendo ser estabelecido individualmente ou por um 

grupo de professores a partir da articulação e mobilização do conhecimento enquanto 

condições para a prática de ensino. Esse saber, de acordo com Tardif (2014), é fundamental 

no fazer docente, pois é a partir das experiências aliadas aos saberes oriundos da formação 

profissional que o professor efetivamente constrói sua prática e o conhecimento em sala de 

aula.   

 Com base na apresentação dos tipos de saberes definidos por Tardif (2014), 

percebemos que o processo de formação docente é composto por uma gama de saberes que 

são oriundos tanto da formação quanto da prática profissional. Esses, entretanto, não são 

completamente coerentes porque a produção de determinados conhecimentos tidos como 

científicos não corresponde, na prática, às necessidades do contexto da Educação Básica, 

tornando-os inviáveis em termos de ensino.   

Esse entendimento sobre formação docente em sentido mais amplo nos dará base 

para discutirmos especificamente os saberes que envolvem a formação profissional, 

pedagógica e curricular. A partir da discussão apresentada perguntamo-nos: como os 

conhecimentos e/ou saberes se articulam no processo de formação docente?  De que forma 

esses conhecimentos contribuem para a construção da identidade do professor de Língua 

Portuguesa?  

 

 

2.1.2 Saberes que constituem a identidade do professor de Língua Portuguesa 

 

Dubar (2005, p. 135) compreende que a identidade “nunca é dada, ela sempre é 

construída e deverá ser (re)construída em uma incerteza maior ou menor e mais ou menos 

durável”, ou seja, a identidade é algo provisório que está relacionada a um contexto social e 

histórico. Nas palavras de Pimenta (1997, p. 06), a identidade é uma “construção do sujeito 

historicamente situado” e, essa construção depende, em parte, do reconhecimento e do contato 

com o outro para se instituir.  

Segundo Dubar (1997, p. 136),  
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[...] a identidade nada mais é do que o resultado a um só tempo estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biológico e estrutural, dos diversos 

processos de socialização que, conjuntamente, constroem indivíduos e definem 

instituições.  

 

A partir da definição de Pimenta (1997) e de Dubar (2005), podemos entender que 

a identidade docente é algo que se constrói e reconstrói a cada prática pedagógica, sendo 

derivada das experiências a partir do contato direto com alunos e colegas de profissão, bem 

como com o conteúdo a ser ministrado. Por sua vez, a profissão docente tanto para Pimenta 

(1997) quanto para Benites (2007) é instituída por uma tradição e significação social, advinda 

de um determinado contexto como forma de corresponder às necessidades da sociedade, 

sendo organizada por saberes, conjunto de normas e valores.  

Nesse âmbito, os saberes, valores e normas materializam-se  

 

[...] na forma de tradição, criando ou gerando identidade social que envolve a 

criação de procedimentos institucionalizados de formação específica, especializada e 

prolongados; constituição de associações profissionais e manifestação de um estudo 

de legalidade (BENITES, 2007, p. 10).  

 

Dessa forma, um dos aspectos da identidade docente é construído historicamente a 

partir da institucionalização de procedimentos de uma formação específica, sendo 

reconhecida pela sua tradição em uma perspectiva social. Segundo Pimenta (1997), a 

identidade se constitui a partir da significação da profissão e da reafirmação das práticas 

reconhecidas culturalmente. Essas práticas não são suscetíveis a inovações, porque são 

decorrentes de saberes que estão relacionados às demandas da sociedade.  

Outro ponto importante de ser apresentado nesse tópico é a ideia de identidade 

projetada, sobretudo, por estar relacionada ao aspecto político que permeia a construção de 

projetos pedagógicos para a formação de professores a partir da instituição de um conjunto de 

saberes e de conhecimentos. Segundo Macedo (2011, p. 08), os próprios currículos projetam 

uma identidade que é fundamentada no princípio de “garantir o domínio de conteúdos ou, 

mais especificamente, de saberes socialmente acumulados”.  

Nessa perspectiva, citamos Silva (2014, p. 150), para quem “o currículo é um 

documento de identidade”, em função de se reportar às práticas culturais de significação que 

tem como propósito a construção de identidades sociais. Dessa forma, podemos dizer que 

todo currículo apresenta um projeto de identidade e, em razão de realizarmos uma análise dos 

projetos pedagógicos dos cursos de LPI e LPE, torna-se relevante abordarmos essa definição.  
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Além disso, é importante ressaltar que um sujeito assume várias identidades ao 

longo da vida e que a construção dessas identidades se dá em movimentos de tensão 

permanente entre os atos de atribuição (identidade para o outro) e os atos de pertencimento 

(identidade para si), conforme afirma Dubar (2005). Essa construção decorre de movimentos 

de tensão devido à oposição entre o que se deseja, ou melhor, o que se “projeta” para o sujeito 

e o que, de fato, o próprio sujeito deseja assumir.  

Segundo Dubar (2005), a construção identitária está relacionada ao processo de 

reconhecimento ou não do sujeito com as atribuições que lhes são postas pelo outro. 

Compreendemos, então, que, no processo de formação, o professor pode tanto assumir a 

identidade projetada pelo currículo do curso ou pode refutá-la. Isso quer dizer que nem todos 

os professores formados se sentem professores ou irão exercer socialmente essa função. 

Outro aspecto importante nesse sentido, relaciona-se com o fato de que a 

identidade não é algo estático (DUBAR, 2005). Desse modo, podemos inferir que, a 

identidade do professor é maleável por se construir diariamente na própria prática pedagógica, 

tendo ligação com os saberes de formação profissional e, sobretudo, com o experiencial que 

advém do ser e do fazer docente, conforme ressalta Tardif (2014).  

De acordo com a discussão apresentada, existe, então, a possibilidade de a 

identidade docente começar a se constituir no processo de formação inicial a partir de um 

projeto de formação. Dessa forma, a discussão sobre identidade que nos propomos neste 

tópico está relacionada à identidade que é projetada por uma legislação, pelo Projeto 

Pedagógico de Curso, pelos objetos de ensino da licenciatura cursada, pelos docentes que 

atuam como formadores de professores e, também, pelos próprios professores formados.   

Assim, antes de começarmos a abordar o conceito de identidade do professor de 

Língua Portuguesa, é importante tratarmos dos seus objetos de ensino que são a Língua e a 

Literatura, conforme estabelecido no Parecer do Conselho Nacional de Educação (doravante 

CNE) nº 492/2001. O documento afirma que a formação oferecida em um curso de Letras 

deve estar ligada aos conhecimentos básicos pertencentes à área dos estudos Linguísticos e 

Literários com a finalidade de contemplar o “desenvolvimento de habilidades e competências 

específicas” (BRASIL, 2001, p. 31).  

Nesse sentido, a identidade do professor de Língua Portuguesa está, então, 

atrelada a esses objetos que são instrumentos para o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas com a comunicação e a interação (DOLZ; SILVA- HARDMEYER, 2016). 
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Dessa forma, os estudos sobre esses objetos devem fundamentar-se no pressuposto de que 

tanto a língua quanto a literatura são consideradas práticas sociais e manifestações culturais.  

Segundo o Parecer nº 492/2001, espera-se que todo professor de Língua 

Portuguesa tenha domínio do uso da língua, da sua estrutura e de seu funcionamento. É 

importante, também, que o docente tenha consciência das variedades linguísticas e culturais, 

elaborando continuamente uma reflexão sobre a linguagem. Além disso, é necessário que o 

professor compreenda que o processo de formação docente é “contínuo, autônomo e 

permanente” (BRASIL,2001, p. 30). 

Dolz e Silva-Hadmeyer (2016) concluem que o trabalho do professor de Língua 

Portuguesa consiste, portanto, no desenvolvimento de capacidades comunicativas tanto em 

uma perspectiva oral (falar e ouvir) quanto escrita (ler e escrever). Nesse contexto, o ensino 

deve ser baseado de modo que o aluno consiga interagir e compreender o outro, expondo 

criticamente suas ideias de forma integrada com “as questões relativas aos saberes e às 

normas ou convenções de uma determinada língua” (DOLZ; SILVA- HARDMEYER, 2016, 

p. 81).  

Tanto Travaglia (2009) quanto Dolz e Silva-Hadmeyer (2016) afirmam que no 

final dos anos 1990, a publicação dos PCN marca a adoção da concepção interacionista de 

língua e linguagem para o ensino de Língua Portuguesa no Brasil. Passou, então, a ser 

importante que o professor compreenda a língua como um fenômeno “dinâmico e interativo” 

(DOLZ; SILVA- HARDMEYER, 2016, p. 82), que acontece em situações concretas de 

comunicação, sendo entendida como uma prática social. Assim, alguns conteúdos devem ser 

abordados durante o processo de formação inicial de professores de LP como, por exemplo, a 

Gramática.  

Conforme foi ressaltado, é importante que o professor tenha discernimento sobre 

as concepções de gramática para que ele consiga promover o ensino da LP considerando-a 

como um fenômeno dinâmico e interativo. O ensino da gramática, nesse sentido, deve 

considerar todas as formas e contextos de interação de modo a contribuir para a formação de 

“poliglotas” na própria língua, como defende Bechara (2006).   

Em decorrência disso, um professor de Língua Portuguesa é habilitado a lecionar 

Português a falantes nativos (TRAVAGLIA, 2009). O objetivo durante a formação desse 

profissional é capacitá-lo a desenvolver a competência comunicativa para que os alunos 

consigam utilizar a língua nos mais variados contextos de comunicação.  
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Dessa forma, a identidade que é projetada pelos documentos orientadores de curso 

para a formação do professor dessa disciplina engloba o conhecimento de língua e literatura, 

conforme a habilitação cursada (por exemplo, Português, Inglês, Espanhol, dentre outras). 

Esse conjunto de saberes específicos que faz com que o reconheçamos, diferenciando-o, 

assim, dos demais licenciados. Além disso, é importante ressaltar que essa identidade está em 

constante construção, tendo relação intrínseca com as experiências e práticas do docente.  

A partir do que apresentamos, podemos deduzir que a formação inicial deve ser 

baseada no desenvolvimento de competências e habilidades para o ensino da língua. O 

processo de formação, nesse sentido, pode ser depreendido como uma dupla triangulação em 

que temos a formação inicial do professor e posteriormente o docente inserido em uma sala de 

aula, conforme podemos observar na figura 01. 

 

Figura 01 - A dupla triangulação 

 

            Fonte: SILVA apud DOLZ; SILVA-HARDMEYER, 2016, p. 102. 

 

De acordo com a figura 01, podemos notar que o primeiro triângulo se refere à 

formação inicial de professor, em que se tem o sujeito formador e o sujeito formando (futuro 

professor). Essa formação é constituída por um sistema que envolve o objeto de formação, ou 

seja, os elementos que compõem o triângulo didático, sendo composto pelo “saber/objeto de 

ensino, alunos e professores” (DOLZ; SILVA-HARDMEYER, 2016, p. 102).  

Segundo Dolz e Silva-Hardmeyer (2016), esse sistema de formação é composto 

por objetos que englobam categorias de conteúdos que se relacionam com o saber. Esses 

conteúdos estão atrelados aos contextos institucionais, saberes disciplinares, saberes sobre o 
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aluno (sua linguagem, sua avaliação e seu desenvolvimento), saberes sobre o ensino, e, por 

último, saberes derivados das experiências profissionais do professor.  

O trabalho do docente de Língua Portuguesa é, portanto, constituído por esses 

elementos que Dolz e Silva-Hardmeyer (2016) denominam saberes17. Assim, torna-se 

pertinente que, no processo de formação, o futuro professor tenha acesso aos conhecimentos 

que são fundamentais no sentido de promover um ensino da língua condizente com as 

necessidades e as propostas da disciplina de Língua Portuguesa na Educação Básica.  

Da ideia de Dolz e Silva-Hardmeyr (2016), utilizaremos nesta pesquisa a noção de 

triangulação para discutirmos formação docente, uma vez que os sujeitos formadores e os 

sujeitos formados no curso de LPI e LPE da UFVJM são parte do nosso objeto de 

investigação. Além disso, também temos interesse em compreender a Gramática (que é dos 

objetos de ensino de o professor de LP) enquanto campo do saber docente.  

Nesse contexto, é fundamental compreendermos o processo de formação inicial 

de professores, bem como os elementos que compõem a identidade do professor de Língua de 

Portuguesa.  Com o intuito de nos debruçarmos sobre a proposta de formação docente 

materializada no Projeto Pedagógico dos Cursos de LPI e LPE da UFVJM, propomo-nos a 

entender a noção de currículo, conforme veremos no tópico a seguir.  

 

 

2.2 O que é currículo? 

 

O currículo é uma construção social que envolve uma seleção de conhecimentos e 

saberes considerados importantes no ponto de vista formativo por um grupo de sujeitos. Silva 

(2014) defende que os saberes que englobam o currículo são frutos de relações de poder, pois 

o currículo é um território de disputa. Tal ideia pode ser complementada por Sacristán (2000), 

para quem todo currículo é situado em um momento histórico e social, sendo voltado para 

uma prática educacional.  

O termo currículo é bastante empregado na esfera educacional e comumente tem o 

seu significado relacionado a um conjunto de conteúdos/disciplinas estudados na escola. De 

acordo com Lopes e Macedo (2011, p. 19), os guias escolares compreendem o currículo como 

“a grade curricular com disciplinas/atividades e carga horárias, conjunto de ementas e os 
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 A noção de saberes elaborada por Dolz e Silva-Hardmeyer (2016) se aproxima das definições de Tardif 

(2014).  
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programas das disciplinas/atividades, os planos de ensino dos professores, as experiências 

propostas e vividas pelos alunos”, ou seja, o entendimento do termo currículo relaciona-se 

com a organização escolar, com os conteúdos ensinados pelos professores e com as 

experiências e conhecimentos aprendidos pelos alunos. As autoras não defendem essa visão, 

porém essa definição converge com a leitura que realizaremos sobre os PPC
18

 dos cursos de 

Letras da UFVJM.  

Dada a complexidade do termo currículo, entendemos, aqui, que nenhuma 

concepção o abarca em sua totalidade. Segundo Lopes (1999), o currículo é um campo 

político e cultural centrado em acordos e conflitos que objetivam legitimar ou não os diversos 

saberes. Esses, por sua vez, contribuem para a formação de identidades individuais e sociais, 

conforme discussão apresentada até aqui (PIMENTA, 1997; DUBAR, 2005; MACEDO, 

2011; TARDIF, 2014; DOLZ, SILVA-HARDMEYER, 2016). Nessa vertente, podemos 

observar que o currículo não se refere somente à transmissão de conhecimentos embasados 

por conjunto de conteúdos e/ou disciplinas: ele é o lugar em que se cria e produz significados 

sociais (SILVA, 2014).  

Para Sacristán (2000), o currículo reflete o conflito entre interesses em uma esfera 

social, em que os valores de um grupo dominante passam a reger os processos educacionais. 

Ainda segundo o autor,  

 

[...] o currículo em seu conteúdo e nas formas através das quais nos apresenta e se 

apresenta aos professores e alunos, é uma opção historicamente configurada que se 

sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar 

(SACRISTÁN, 2000, p. 17).  

 

Assim, percebemos que, para Sacristán (2000), o entendimento sobre o termo 

currículo está atrelado ao seu próprio contexto de produção, envolvendo elementos de ordem 

cultural, social e político por ser um espaço que retrata conflitos entre interesses.  

Nossa intenção, aqui, é construir uma reflexão sobre currículo a partir da 

discussão elaborada por Sancristán (2000, 2013) e Lopes e Macedo (2011) que têm como 

objeto de estudo o próprio currículo. A partir das acepções teóricas apresentadas, podemos 

notar que, quando falamos de currículo, estamos nos referindo a território de lutas e poder, 

conforme ressalta Silva (2014), sendo esse, portanto, uma construção social e histórica de 

modo a legitimar os saberes que o constituí. Para termos uma percepção mais ampla do seu 
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 Consideramos que uma das formas de materialização do currículo, na educação superior, é o Projeto 

Pedagógico de Curso.  
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significado é necessário depreendermos a sua origem e implicações (SACRISTÁN, 2013), 

conforme veremos na próxima seção.  

 

 

2.2.1 Nota etimológica sobre “currículo” 

    

Em busca de um melhor entendimento sobre o termo currículo, procuramos 

compreender sua origem como um campo de estudo a partir de autores que apresentam uma 

perspectiva de cunho etimológico. Assim, citamos Sacristán (2013, p. 16), para quem “o 

termo currículo deriva da palavra latina curriculum (cuja raiz é a mesma de cursus e 

currere)”. O significado do termo na Roma Antiga estava associado à “soma de ‘honras’ que 

o cidadão ia acumulando à medida que desempenhava sucessivos cargos eletivos e judiciais” 

(SACRISTÁN, 2013, p. 16). De acordo com autor, o termo currículo também tem o sentido 

de construir a carreira do estudante, a partir dos conteúdos que englobam esse percurso e de 

sua organização, é aquilo que o aluno deverá aprender e superar em sua vida.  

Na mesma vertente, Silva (2014) cita William Pinar para conceituar a origem do 

termo currículo. De acordo com Silva, William Pinar recorre à etimologia da palavra 

curriculum, dando-lhe um sentido renovado. Para Pinar, originalmente currículo significa 

pista de corrida, que é derivada do verbo currere que, em latim, tem o sentido de correr.  

Segundo Silva (2014), quando interpretamos a palavra como verbo, passamos a 

compreendê-la como uma “atividade e não uma coisa, um substantivo” (SILVA, 2014, p. 43). 

Dessa forma, renovamos o seu significado que originalmente era pista de corrida para a ação 

de percorrer a pista. O currículo, nesse sentido, é visto como “uma atividade que não se 

limita à nossa vida escolar, educacional, mas à nossa vida inteira” (SILVA, 2014, p. 43-4).  

Consideramos que essa definição se aproxima bastante dos desdobramentos que o 

currículo pode suscitar na construção social do sujeito que, ao sair da escola, passa a ser 

compreendido como um ser dotado de conhecimentos que o auxiliarão em sua atuação em 

qualquer instância social. A partir da compreensão etimológica, propomo-nos dialogar com 

alguns conceitos sobre currículo de modo depreender a forma como ele se institui no âmbito 

educacional.   
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2.2.2 Breve comentário sobre as noções de currículo  

 

Dadas as considerações de forma mais ampla sobre o significado do termo 

currículo, faz-se necessário elaborarmos uma breve discussão, especificamente, sobre duas 

concepções de currículo, em uma perspectiva educacional. Dessa forma, a primeira concepção 

abordada é a de Lopes e Macedo
19

 (2011) que concebe o currículo de forma unívoca, 

compreendendo que tanto o currículo oficial quanto a prática fazem parte de um currículo que 

é único, tornando-se desnecessárias distinções dentro do próprio currículo.  

Nessa perspectiva, o currículo é entendido como uma prática discursiva, de poder, 

de significação e de atribuição de sentidos. As práticas discursivas curriculares estão 

relacionadas à construção de uma realidade, constrangendo nosso comportamento e 

projetando nossa identidade (LOPES; MACEDO, 2011), ou forjando-a (SILVA, 2014). De 

acordo com Lopes e Macedo, o currículo pode ser entendido como: 

 

[...] prática de significação, como criação ou enunciação de sentidos, torna inóqua 

distinções entre currículo formal, vivido, oculto. Qualquer manifestação do 

currículo, qualquer episódio curricular, é a mesma coisa: a produção de sentidos. 

Seja escrito, falado, velado, o currículo é um texto que tenta direcionar o ‘leitor’, 

mas que o faz parcialmente (2011, p. 42). 
 

Concordamos com essa visão mais abrangente do termo, em que sua construção 

perpassa as práticas de significação, considerando como currículo qualquer manifestação que 

produza sentido na esfera educacional. O conceito de currículo é ampliado de modo a abarcar 

a sua dimensão vivida, mas “isso não parece ter alterado a ideia de currículo como prescrição 

que estava na base das teorizações tradicionais do campo” (MACEDO, 2006, p. 102). 

Percebemos, dessa forma, a existência dicotômica entre o currículo escrito e o currículo como 

prática.  

Como o nosso intuito é perceber as disciplinas que integram o currículo escrito, 

portanto, adotaremos neste trabalho a noção de currículo elaborada por Sacristán (2013). 

Segundo o autor, o termo currículo pode ser compreendido como um território delimitado por 

seus conteúdos que, por sua vez, são os elementos que constituem o plano de estudos da 

escola, sendo executados, na maior parte, pelos professores da instituição. Ainda segundo o 

autor, “o currículo a ensinar é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os quais, 
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 É importante salientar que o conceito de currículo elaborado pelas autoras tem um caráter plural por não se 

restringir somente ao âmbito escolar.  
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por sua vez, regularão a prática didática que se desenvolve durante a escolaridade” 

(SACRISTÁN, 2013, p. 17).  

Decidimos abordar essa concepção em decorrência de sua aproximação com o 

nosso objeto de pesquisa. Desse modo, optamos por apresentar o esquema de Sacristán (2013) 

sobre a concepção de currículo como processo e práxis, mostrando as sutilezas existentes 

entre o currículo oficial, currículo interpretado e currículo realizado como prática e suas 

implicações e efeitos para o ensino.  

Nosso interesse por essa temática se relaciona com a necessidade de discutir o 

currículo dos cursos de licenciatura em LPI e LPE, a fim de perceber quais são os elementos 

que constituem o processo de formação inicial de professores no âmbito da UFVJM, assim 

como perceber em que medida a disciplina Gramática integra esse processo. Em função disso, 

iremos nos ater ao conceito de currículo enquanto documento/diretriz que irá nortear o 

trabalho docente. 

 Desse modo, notamos que Sacristán (2013) compreende que o currículo oficial é 

o texto curricular/projeto de educação que é passível de interpretação tanto de docentes 

quanto de materiais didáticos; a interpretação que se realiza, por sua vez, constitui o currículo 

interpretado. Nesse aspecto, tem-se a prática docente que é contextualizada e peculiar, sendo 

entendida também como currículo.  

Esse processo curricular é passível de avaliação: as práticas que o envolve 

refletem diretamente nos resultados de rendimento de aprendizagem, constatando o seu êxito 

ou fracasso. Segundo o autor, não podemos nos deixar levar pelo plano reducionista do 

positivismo em que somente os aspectos observáveis que são passíveis de serem mensuráveis 

na avaliação curricular, excluindo, assim, as experiências de aprendizagem por não ser um 

elemento que “representa a dimensão visível” na perspectiva do ensino (SACRISTÁN, 2013, 

p. 26). A seguir apresentamos a figura 02, que ilustra o esquema dessa concepção de 

currículo: 
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Figura 02 - Concepção de currículo 

 
                                    Fonte: SACRISTÁN, 2013, p. 26. 

 

Correlacionando o esquema apresentado na figura 02 com os cursos de 

licenciatura em LPI e LPE da UFVJM, podemos elaborar a seguinte interpretação: o projeto 

pedagógico do curso é considerado como currículo oficial; por sua vez, o currículo 

interpretado são os planos de ensino e o material didático trabalhado em sala. O currículo 

como prática está relacionado à atuação docente. Dessa forma, os efeitos comprovados 

estariam a cargo das avaliações tanto em nível de disciplina realizada pelo docente, quanto em 

nível de curso de graduação realizada por órgãos competentes que têm o objetivo de avaliar o 

ensino superior no Brasil.  

Em função de o currículo ser considerado “como uma seleção reguladora de 

conteúdos que serão ensinados e aprendidos” (SACRISTÁN, 2013, p. 18), que nos propomos 

a investigar esse espaço com o intuito de observar as concepções de gramática que são 

abordadas durante o processo de formação docente em Língua Portuguesa na UFVJM. O 

documento curricular denominado por Projeto Pedagógico de Curso é um espaço demarcado 

não somente pelas disciplinas a serem cursadas, mas também, pelos conteúdos, bibliografia, 

ementa e objetivos que estão atrelados às disciplinas específicas. Procuramos, então, fazer 

uma leitura sobre cada elemento que compõe esse espaço de modo a identificar as concepções 

de gramática que submergem a esse processo de formação.  

O currículo, dessa forma, pode ser considerado um regulador de pessoas por 

determinar quais são os conteúdos que serão abordados, de modo a delimitar não somente o 

tempo escolar, mas também as regras e níveis para graus escolares. Nesse sentido, o currículo 

proporciona o desenvolvimento escolar que “consiste o progresso dos sujeitos durante a 

escolaridade” (SACRISTÁN, 2013, p. 18). Ele é, portanto, constituído por um conjunto de 

disciplinas/conteúdos que nos interessa e nos propomos a investigar nesta pesquisa.  
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Em decorrência da complexidade do currículo, dificilmente haverá um consenso 

teórico no âmbito de sua concepção, visto que, para cada teoria, temos novas definições para 

o termo. Essas novas definições criam “novos sentidos para o termo currículo” (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 20), seja através de complemento a teorias existentes ou de sua negação, 

evidenciando suas insuficiências.  

Assim, é de suma importância realizarmos discussões como a que propomos nesta 

pesquisa, que consigam abarcar não somente o currículo dos cursos de Letras em sentido 

amplo, mas algumas disciplinas que consideramos ser imprescindíveis para a atuação docente 

no contexto da Educação Básica. Consideramos ser necessário englobar, desse modo, tanto as 

teorias pedagógicas quanto a formação inicial de professores. Com a intenção de aproximar 

ainda mais essa discussão com a leitura que realizaremos sobre PPC das licenciaturas em 

Letras na UFVJM, apresentaremos na próxima seção alguns elementos que compõem esse 

currículo a ser analisado. 

 

 

2.2.3 Definições sobre Disciplina e Componente Curricular 

 

A partir da compreensão de currículo de Sacristán (2013) apresentada 

anteriormente, abordaremos nessa seção os elementos curriculares disciplina e componente 

curricular. Tais conceitos são derivados da ideia de currículo oficial, sendo adotados pelos 

PPC de Letras da UFVJM. Em razão disso, consideramos ser relevante definirmos esses dois 

elementos em razão da discussão e análise que serão apresentadas no quarto capítulo.   

O termo disciplina escolar tem seu significado comumente associado às palavras 

matéria ou conteúdo de ensino. De acordo com Chervel (1990), a definição para esse termo 

requer uma distinção entre ele e seus possíveis significados, em função de esses significados 

estarem relacionados com a banalização de uso. Chervel (1990, p.177) define disciplina como 

“aquilo que se ensina”. Segundo o autor, a história e as condições que a palavra disciplina 

(escolar) impôs após a Primeira Guerra Mundial foi de suma importância em termos 

conceituais, de modo a não permitir equívocos/confusões com os termos de mesmo campo 

semântico. 

Nesse mesmo período, conjuntamente com o termo disciplina, “os conteúdos de 

ensino são concebidos como entidades sui generis, próprios da classe escolar, independentes, 

numa certa medida, de toda realidade cultural exterior à escola” (CHERVEL, 1990, p. 180), 

sendo organizados a fim de manter uma economia interna e uma eficácia. Nesse sentido, tanto 
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a disciplina quanto os conteúdos de ensino têm uma concepção que é única e peculiar, 

permitindo, assim, uma distinção entre os termos.  

Lopes (2005) compreende esse termo de modo semelhante a Chervel (1990). 

Segundo a autora, disciplina pode ser entendida como uma forma de atender às finalidades 

sociais dos processos de escolarização não se restringindo somente a uma mera “reprodução 

de divisões do campo do saber” (LOPES, 2005, p. 265). Os conteúdos disciplinares são 

considerados pela autora como uma construção social, histórica, político-econômica e 

cultural.  

No processo de elaboração de um currículo, observa-se a existência de conflitos e 

disputas por territórios entre as disciplinas, na busca de legitimar e validar saberes.  Segundo 

Lopes (2005, p. 265), os sujeitos envolvidos no processo de ensino “disputam o território 

ocupado pelas disciplinas (carga-horária nas grades curriculares, investimentos, espaço e 

poder entre as diferentes ações curriculares) e defendem o status de seu campo disciplinar”.  

Para Lopes (2005), é através das disciplinas que os docentes se organizam em 

termos de grupo e de trabalho. Vale ressaltar que as disciplinas são formas de controle de 

professores e de alunos no sentido determinar uma carga-horária, um conteúdo a ser 

ministrado, os sujeitos envolvidos nesse processo, dentre outros fatores. Segundo a autora, o 

currículo, nessa perspectiva, é um meio não somente de organização escolar como também de 

controle de “sujeitos, espaços, tempos saberes” (LOPES, 2005, p. 2002). É esse espaço, que 

compreende o campo curricular das licenciaturas em Letras da UFVJM, que nos propomos a 

discutir no capítulo Resultados e Análises. Daí a importância de compreendermos os termos 

que o envolvem com intuito de realizar uma leitura contemple as especificidades desse objeto 

de investigação.  

Dada as considerações sobre o termo disciplina, faz-se necessário conceituarmos, 

também, o termo componente curricular que é definido pelo Conselho Nacional de Educação 

como um conjunto de elementos que “constituem o currículo dos cursos, e designa como 

conceito curricular o que tradicionalmente é entendido por disciplina ou matéria de estudo” 

(BRASIL, 2011, p. 01). Dessa forma, percebemos que o componente curricular
20

 tratado 

nesse texto se refere a um conjunto de elementos, na forma de conteúdos curriculares, estágio 

curricular, atividades complementares, sistema de avaliação e trabalho de conclusão de curso.  

Como nossa intenção é dialogar com os PPC das licenciaturas em Letras, os 

conceitos apresentados nessa seção são fundamentais. Acreditamos ser importante no 
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 Conforme podemos observar na Resolução nº 09/2004. 
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contexto desta pesquisa compreendermos as concepções de gramática que subjazem a 

formação inicial de professores tanto na perspectiva curricular quanto na dos sujeitos 

envolvidos nesse processo (formador e formado), conforme apresentado na figura 01. O nosso 

intuito é verificar se existe uma correlação entre as concepções de gramática apresentadas no 

documento curricular (PPC) e as concepções adotadas pelos sujeitos da amostra. 

Para tanto é necessário entender que o currículo, de acordo com Silva (2014, 

p.15), “é sempre resultado de uma seleção”. Assim, segundo o autor, o currículo é resultado 

de forças, de ideologias, de identidades e de poder. Daí a importância de observarmos quais 

concepções de gramática foram adotadas com a finalidade de percebermos a relação existente 

entre currículo documental (PPC) e o não documental, como os discursos do sujeito da 

amostra, conforme o esquema de Sacristán (2013). Optamos por diferenciar o currículo 

documental do currículo como prática para uma melhor visualização da execução e análise 

desses elementos no projeto
21

. 

Concordamos com Sacristán (2000, p. 16) que “analisar currículos concretos 

significa estudá-los no contexto em que se configuram e através do qual se expressam em 

práticas educativas [...]”. Assim, conseguiremos compreender as relações entre as concepções 

de gramática adotadas tanto no currículo oficial, quanto no discurso dos professores 

formadores e professores formados nesta Universidade. Esperamos com este trabalho 

contribuir para futuras discussões sobre o processo de formação docente e o currículo dos 

cursos de LPI e LPE na UFVJM. A partir da discussão apresentada sobre o currículo, 

passaremos a compreender sobre o percurso metodológico adotado nesta pesquisa, conforme 

veremos no próximo capítulo. 
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 Apesar de não discordarmos do conceito de currículo elaborado por Lopes e Macedo (2011).  
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

Neste capítulo, abordaremos o percurso metodológico adotado com o intuito de 

respondermos às indagações que sustentam o desenvolvimento desta pesquisa. Portanto, este 

capítulo está organizado da seguinte forma: tipo de pesquisa, procedimentos de coleta, 

procedimentos para a análise e, por último, interpretação dos dados.  

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Escolhemos como método de investigação a pesquisa exploratória, com um 

caráter qualitativo em função de perguntas norteadoras e dos objetivos deste trabalho. Como o 

principal objetivo desta pesquisa é identificar a concepção de gramática subjacente ao 

processo de formação inicial de professores nos cursos de LPI e LPE na UFVJM, elencamos 

cinco questões de pesquisa e três objetivos específicos, conforme podemos observar no 

quadro seguir: 

 

Quadro 01 - Questões de pesquisa e objetivos específicos 

QUESTÕES DE PESQUISA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a- Como a gramática se tornou conteúdo no 

currículo de Língua Portuguesa? 

Apresentar um breve panorama histórico do 

ensino da gramática na disciplina LP.  

b- Que concepção de gramática têm os 

docentes que atuam como formadores de 

professores de Língua Portuguesa? E os discentes 

formados por esses professores? 

 

Compreender a concepção de gramática, a partir 

da percepção dos Linguistas que atuam nesta 

universidade como formadores de professores e 

dos egressos formados por esses professores.  

c- Será que o PPC de Letras desta 

universidade contempla a discussão sobre o 

ensino de gramática? Caso contemple, qual(is) 

seria(m) essa(s) concepção(ções)? 
 

Mapear as disciplinas que compõem o PPC de 

Letras Português/Inglês e Português/Espanhol da 

UFVJM de modo compreender a discussão 

proposta para o ensino de gramática. 

      Fonte: elaborada pela autora. 

. 

De modo a respondermos às indagações e alcançarmos os objetivos propostos, 

realizamos esta pesquisa exploratória de natureza básica, sendo considerada um estudo de 

caso de bases múltiplas com uma abordagem qualitativa. Dito isso, consideramos que o 

método de investigação que melhor converge com a nossa proposta é a pesquisa exploratória, 

uma vez que nosso intuito é compreender o problema a ser estudado, de modo a nos 

familiarizarmos com ele. Segundo Gil (2002, p. 41), pesquisas de caráter exploratório têm a 
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finalidade de aprimorar “ideias ou descoberta de intuição”, de acordo com a proposta que 

apresentamos no quadro 01. Ainda segundo o autor, pesquisas dessa natureza tendem a ser 

flexíveis de forma a abarcar aspectos variados do fato estudado. A natureza desta pesquisa, 

por sua vez, é básica, já que a nossa pretensão é identificar as concepções de gramática no 

âmbito dos cursos de Letras da UFVJM, não havendo, portanto, nenhuma aplicação prática.  

A construção do conhecimento em torno da problemática apresentada é empírica, 

pois surgiu a partir de uma experiência no contexto da Educação da Básica, conforme relatado 

anteriormente. Além disso, para construirmos esse conhecimento necessitamos do contato 

com os sujeitos envolvidos nesta pesquisa que expuseram suas concepções em torno do objeto 

estudado, tendo ligação com suas experiências em termos de prática e formação docente.  

Quanto à abordagem, esta pesquisa é qualitativa, pois nossa intenção é identificar 

as concepções de gramática a partir da análise dos PPC e do discurso
22

 dos sujeitos 

participantes da pesquisa na perspectiva de um contexto específico – cursos de Letras da 

UFVJM. De acordo com Suassuna (2008), pesquisas dessa natureza não respondem a 

perguntas particulares, por se realizarem a partir de um universo de múltiplas significações, 

crenças e valores, não podendo ser quantificadas.  

Ainda segundo Suassuna (2008), a pesquisa qualitativa não se preocupa em 

quantificar fenômenos e fatos, mas sim em compreendê-los a partir dos significados que lhes 

são atribuídos pelos atores sociais, convergindo, assim, com a nossa proposta. Em uma 

pesquisa com essa abordagem, o pesquisador constrói questionamentos que serão esclarecidos 

no próprio percurso de investigação (SUASSUNA, 2008).  

Para André (1983, p. 66), a utilização dessa abordagem em pesquisas na área da 

Educação é muito profícua, sobretudo, por permitir “apreender o caráter complexo e 

multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural”. Dessa forma, Marinho, 

França e Silva (2013) compreendem que a abordagem qualitativa permite o estudo de um 

fenômeno em seu próprio contexto, considerando a sua complexidade em seus múltiplos 

aspectos. Assim, para esses autores, a abordagem qualitativa é a mais adequada para a 

realização de pesquisas que abarcam fenômenos educacionais, no sentido de compreender a 

atribuição de significado que lhes são aportados através dos sujeitos.  

Essa abordagem de pesquisa baseia-se no princípio da subjetividade humana em 

que se consideram os fenômenos sociais como processos que não são passíveis de 
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 Usamos neste texto o termo discurso para nos referir a um conjunto de enunciados “que expressam a maneira 

de pensar e de agir” (HOUAISS, 2009, s/p) típica de um determinado grupo, não abarcando a noção de discurso 

enquanto uma área específica dos estudos linguísticos.  
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esgotamento por serem singulares e complexos. Dessa forma, de acordo com Marinho, França 

e Silva (2013, p. 60), os estudos qualitativos estão voltados para “a produção de um 

conhecimento local e significativo para os contextos em que se vive e investiga”. Podemos 

perceber essa questão na nossa pesquisa em que nos propomos a investigar a gramática no 

contexto específico dos cursos de Letras da UFVM.  

Strauss e Corbin (2008, p. 23) definem o termo pesquisa qualitativa como 

qualquer tipo de pesquisa que “produza resultados não alcançados através de procedimentos 

estáticos ou de outros meios de quantificação”. Esse tipo de pesquisa, de acordo com os 

autores, pode estar relacionado com aspectos que se referem a experiências vividas, 

comportamentos, funcionamento organizacional, dentre outros. A compreensão dos 

fenômenos estudados por essa abordagem está associada a análises interpretativas. Pelas 

razões expostas, então, esta pesquisa é qualitativa, pois o intuito é identificar as concepções 

de gramática no processo de formação docente, baseando-nos na interpretação dos discursos 

dos sujeitos envolvidos na amostra e do discurso dos PPC dos cursos de Letras da UFVJM.  

Uma vez que a coleta de dados na abordagem qualitativa pode ser realizada por 

meio de entrevistas, observações, documentos, filmes, dentre outros (STRAUS; CORBIN, 

2008), propusemos elaborar nossa coleta através da aplicação de questionários verticalizados 

e mistos e da análise do PPC dos cursos de Letras. Dessa forma, essa é a abordagem que 

melhor converge com a nossa proposta.  

Em consonância com todas as características dessa abordagem, considerando os 

objetivos propostos neste trabalho e sua natureza, percebemos, então, que nossa pesquisa 

trata-se de um estudo de caso. De modo a complementar essa questão, trazemos Gil (2002), 

para quem o estudo de caso consiste no desenvolvimento de trabalho exaustivo e profundo, de 

modo a ter um conhecimento amplo e detalhado do seu objeto de estudo.  

Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma investigação empírica que se 

debruça sobre um fenômeno contemporâneo dentro do seu próprio contexto. Para Fonseca 

(2002), o estudo de caso tem como característica o estudo de uma entidade bem definida 

como um programa, um sistema educativo, uma pessoa, uma instituição, dentre outros.  

Ainda segundo o autor, um estudo de caso pode decorrer de uma perspectiva 

interpretativa ou pragmática. A perspectiva interpretativa está relacionada com a compreensão 

“do mundo do ponto de vistas dos participantes” (FONSECA, 2002, p. 33). Por sua vez, a 

pragmática se refere a uma apresentação do objeto estudado baseando-se em ponto de vista 

global.  
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Desse modo, podemos perceber que a nossa proposta converge com o princípio da 

perspectiva interpretativa uma vez que tentaremos identificar as concepções de gramática a 

partir dos discursos dos sujeitos formadores e formados nos cursos de Letras, conjuntamente 

com a análise do documento curricular - PPC. Compreendemos que o estudo de caso que 

realizaremos se situa em um contexto - os cursos de Letras da UFVJM, a partir de uma 

particularidade - concepções de gramáticas, levando-nos a entender o nosso objeto em 

circunstâncias importantes – formação inicial de professores de Língua Portuguesa, conforme 

podemos observar na figura 03.  

 

Figura 03 – Estudo de caso dos cursos de Letras da UFVJM 

 

 

 

           

 

 

 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esta pesquisa é caracterizada como estudo de caso único com base múltipla, 

segundo o observado na figura 03. De acordo com Yin (2005), o estudo de caso único se 

baseia em um fato que, no contexto específico desta pesquisa, está relacionado aos cursos de 

Letras da UFVJM. A diferença entre base única ou múltipla reside na(s) unidade(s) de análise 

que tem relação direta com as perguntas primárias da pesquisa (YIN, 2005). Dessa forma, 

reconhecemos que nossa pesquisa tem duas unidades de análise, conforme podemos notar no 

quadro 02.  
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Quadro 02 - Questões de pesquisa e unidades de análise 

QUESTÕES PRIMÁRIAS DE PESQUISA UNIDADES DE ANÁLISE 

a- Que(ais) concepção(ões) de gramática 

têm os docentes que atuam como 

formadores de professores de Língua 

Portuguesa? E os discentes formados por 

esses professores? 

Concepção de gramática dos PFE
23

 e PFO
24

. 

b- Será que o currículo de Letras desta 

universidade contempla a discussão 

sobre o ensino de gramática? 

Concepção de gramática do PPC de LPI e LPE. 

      Fonte: elaborada pela autora. 

 

A definição das unidades de análise teve relação direta com as perguntas 

fundamentadoras desta pesquisa, de modo a atingirmos o nosso objetivo principal. Notamos, 

então, que a base da pesquisa é múltipla por ter ligação direta com três tipos diferentes de 

fontes. De acordo com Yin (2005), as unidades de análise da pesquisa de base múltipla são 

divididas em duas instâncias, a primeira – unidade maior e a segunda – unidade intermediária, 

conforme podemos observar no quadro 03.  

 

Quadro 03 - Unidades de análise 

UNIDADES DE ANÁLISE 

UNIDADE MAIOR UNIDADE INTERMEDIÁRIA 

Concepção(ões) de gramática subjacente(s) ao 

processo de formação inicial de professores de LP 

nos cursos de LPI e LPE da UFVJM. 

Concepção(ões) de gramática dos PFE. 

Concepção(ões) de gramática dos PFO. 

Concepção(ões) de gramática dos PPC de LPI e 

LPE. 

      Fonte: elaborada pela autora. 

 

Diante das unidades apresentadas, esperamos ser possível alcançarmos nosso 

objetivo de pesquisa. Na próxima seção, apresentaremos e descrevermos os procedimentos da 

pesquisa: procedimentos de coleta, e a metodologia utilizada para a análise e interpretação dos 

dados. Em função de esta pesquisa envolver o contato direto com os sujeitos, gostaríamos de 

ressaltar que todos os instrumentos utilizados para a coleta de dados somente foram 

empregados após a aprovação do projeto de pesquisa apresentado ao Comitê de Ética da 
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 Utilizaremos a sigla (PFE) para caracterizarmos os Professores Formadores. 
24

 Utilizaremos a sigla (PFO) para caracterizarmos os Professores Formados.  



67 
 

 

UFVJM
25

. Assim, conseguimos salvaguardar os princípios éticos e manter o sigilo das 

identidades dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa. 

 

 

3.2 Procedimento de coleta 

 

A atribuição desta pesquisa de cunho empírico é identificar a(s) concepção(ões) 

de gramática no currículo de Letras da UFVJM, a partir dos discursos dos sujeitos formadores 

e formados, conjuntamente com a análise de documentos curriculares dos próprios cursos. 

Tomando como base o conceito de currículo de Sacristán (2013), conforme foi explicitado no 

capítulo 2, propomo-nos a analisar neste trabalho um dos documentos que constituem o 

currículo: o projeto pedagógico do curso. Realizamos, também, a aplicação de questionários a 

alguns sujeitos que estão envolvidos tanto no processo de formação docente, quanto os 

sujeitos que foram formados nos cursos de Letras da UFVJM. A nossa intenção foi perceber 

se os dados obtidos no PPC das licenciaturas convergem com o discurso dos sujeitos 

envolvidos na amostra.  

Para a execução da pesquisa foram necessárias duas etapas. A primeira etapa 

englobou a descrição do currículo dos cursos de LPI e LPE da UFVJM, a partir dos seguintes 

documentos: projeto pedagógico dos cursos, bem como os aspectos teóricos norteadores do 

currículo que pertencem especificamente às disciplinas do eixo Estudos Linguísticos. Esse 

mapeamento nos possibilitou saber quais são as disciplinas que compõem a estrutura 

curricular do curso, conjuntamente com a bibliografia indicada nas ementas.  

Na segunda etapa, de modo a identificarmos a(s) concepção(ões) sobre o ensino 

de gramática aplicamos questionários aos seguintes sujeitos: cinco
26

 professores da área de 

Linguística que atuam na UFVJM (ver apêndice A), e cinco professores formados nesta 

universidade (ver apêndice B) que ingressaram no curso de Letras no ano de 2012. Optamos 

por aplicar questionário verticalizado e misto a cinco professores de cada segmento em 

decorrência da paridade no número de sujeitos da amostra e também em razão de um 

levantamento prévio realizado com os professores do curso de Letras da UFVJM.  

 

                                                           
25

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFVJM, com parecer número 1.697.354, emitido 

em 24 de agosto de 2016 (ver anexo A). Dessa forma, os participantes envolvidos na coleta de dados assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (ver anexo B). 
26

 O universo inicial desta pesquisa era oito participantes para cada segmento, porém só conseguimos coletar os 

dados de cinco sujeitos de cada segmento.  
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3.2.1 Caracterização dos sujeitos 

 

Com o intuito de respondermos às nossas perguntas de pesquisa, de modo a 

identificar a(s) concepção(ões) de gramática dos professores formadores (doravante PFE) da 

área de Linguística e os professores formados (doravante PFO) nos cursos de Letras da 

UFVJM, tivemos a aplicação de questionários, conforme relatado anteriormente. Dessa 

forma, o nosso universo de participantes foi constituído por cinco PFE e cinco professores 

PFO.  

Todos os sujeitos envolvidos na mostra têm relação com o processo de formação 

inicial de professores de Língua Portuguesa na UFVJM. A seleção dos sujeitos ocorreu a 

partir de alguns critérios – os sujeitos formadores que compõem o corpo docente dos cursos 

de LPI e LPE com formação específica na área de Linguística. Em relação aos sujeitos 

formados, esses deveriam ter se graduado nos cursos de Letras da UFVJM no período entre o 

segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015. A delimitação desse período de 

tempo foi pensada no sentido de não haver discrepâncias entre as disciplinas cursadas pelos 

PFO, bem como entre PFE que ministraram essas disciplinas.  

Para compreendermos o discurso desses sujeitos, realizamos um levantamento de 

seus perfis utilizando o espaço do próprio questionário que foi aplicado. A partir desse 

questionário, conseguimos mapear o grau de escolaridade, a idade, as disciplinas que cada um 

ministrou nos cursos de Letras da UFVJM (no caso específico dos PFE) e o contato dos PFO 

com os PFE no processo de formação.  

Com a finalidade de conseguirmos compreender a relação entre o PFE e o PFO na 

perspectiva da formação inicial, utilizamos um modelo de quadro, conforme podemos 

verificar no exemplo a seguir ilustrado pelo quadro 04.  

 

Quadro 04 - Relação entre professor formador e disciplinas ministradas 

 RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR FORMADOR E AS DISCIPLINAS MINISTRADAS 

(2012 A 2015) 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS CONHECIMENTOS EM 

EDUCAÇÃO 

CONHECIMENTOS 

EM PESQUISA 

CIENTÍFICA 

 

PROFESSOR 

FORMADOR 

(A) 

● Semântica e pragmática; 
● Morfologia e sintaxe; 
● Semiologia e 

comunicação; 
● Sociolinguística, 
● Aquisição da Língua 

Materna; 
● Introdução aos Estudos da 
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Linguagem.  

Fonte: elaborada pela autora. 

 

De acordo com quadro 04, podemos perceber a relação entre os PFE 

conjuntamente com as respectivas disciplinas ministradas por eles no período de 2012 a 2015. 

A delimitação temporal foi pensada em razão dessas serem as primeiras turmas que 

ingressaram nos cursos de LPI e LPE. As disciplinas ministradas pelos docentes foram 

separadas em conformidade com os seus eixos de formação para uma melhor visualização de 

sua natureza. Dessa forma, esse quadro foi elaborado com o intuito de percebemos se os PFE 

participaram efetivamente do processo de formação do PFO.  

Em relação aos PFO, entendemos ser importante perceber essa relação entre o 

sujeito que é formado, as disciplinas que constituíram esse processo e o sujeito formador. 

Nesse sentido, para identificarmos essas questões, usamos um modelo de quadro, conforme 

podemos notar no exemplo a seguir ilustrado pelo quadro 05.  

 

Quadro 05 - Relação entre professor formado e professor formador no processo de formação docente 

 RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR FORMADO E 

PROFESSOR FORMADOR 

PROFESSORES FORMADORES 

PROFESSOR FORMADO 

(A) 

Professor formador (A) 

Professor formador (B) 

Professor formador (C) 

Professor formador (D) 

Professor formador (E) 

 

              Fonte: elaborada pela autora. 

 

Assim, esperamos compreender de modo mais amplo o processo de formação 

docente no contexto dos cursos de Letras da UFVJM. Para termos acesso ao discurso dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, aplicamos questionários como instrumento de coleta de 

dados, conforme veremos no próximo subtópico.  

 

 

3.2.2 Instrumentos de coleta 

 

Nesta pesquisa, utilizamos dois instrumentos para a coleta de dados: o primeiro 

refere-se ao questionário que foi aplicado aos PFE dos cursos de Letras da UFVJM e aos PFO 

nesta Universidade. Por sua vez, o segundo instrumento foi uma ficha confeccionada a partir 

de categorias empregadas na coleta de dados dos PPC. 
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3.2.2.1 Questionários 

 

O questionário aplicado foi verticalizado e misto, partindo do princípio dos temas 

mais abrangentes aos mais específicos. Desse modo, as primeiras perguntas estavam 

relacionadas à temática Formação docente e a última ao tema Gramática. A elaboração do 

questionário foi pensada de forma que conseguíssemos contemplar os principais temas 

referentes à pesquisa.  

Diante disso, o questionário aplicado aos PFO foi composto por 17 perguntas 

discursivas e quatro de múltipla escolha, sendo divididas em cinco categorias e o dos PFE foi 

constituído por 19 questões discursivas e três de múltipla escolha, organizado, também, em 

cinco categorias. As questões discursivas estavam relacionadas aos temas da pesquisa, 

enquanto as de múltipla escolha foram utilizadas para o mapeamento de perfil dos sujeitos 

envolvidos na amostra, conforme podemos perceber nas figuras 04 e 05.  

 

Figura 04 – Questão discursiva do questionário 

  
          Fonte: elaborado pela autora. 

 

O questionário aplicado aos PFO não foi o mesmo dos PFE, por caracterizarem 

grupos de sujeitos diferentes. Desse modo, as questões foram adaptadas de acordo com a 

função de cada grupo de sujeitos na perspectiva do processo de formação docente em LP na 

UFVJM. Para exemplificarmos as questões de múltipla por escolha, foi retirado do 

questionário aplicado aos PFO o seguinte exemplo, conforme podemos visualizar na figura 

05.  
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Figura 05 – Exemplo de questão múltipla escolha no questionário 

1- Quais desses professores
27

 ministraram disciplinas em seu processo de formação? 

Marque cada uma das respostas com um X dentro dos parênteses.  

 

1- PFO A (  ) 

2- PFO B (  ) 

3- PFO C (  ) 

4- PFO D (  ) 

5- PFO E (  ) 

6- PFO F (  ) 

7- PFO G (  ) 

8- PFO H (  ) 

 

               Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

3.2.2.2 Ficha 

 

De modo a coletarmos os dados dos PPC dos cursos de Letras da UFVJM, 

utilizamos uma ficha com o intuito de sistematizar o processo de coleta. Conforme podemos 

visualizar no quadro 06, a ficha é dividida em categoria, subcategoria e conteúdo. Dessa 

forma, primeiramente identificamos a disciplina do PPC que serviu de fonte e, 

posteriormente, inserimos na parte de conteúdo as informações coletadas sobre ela.  

 

Quadro 06 - Modelo de ficha 

Categoria Subcategoria  Conteúdo (respostas) 

Projeto Pedagógico de 

Curso. 

Disciplina curricular.  

                         Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

3.3 Procedimentos para análise 

 

De modo a alcançar nosso objetivo de pesquisa, foi necessário realizar um 

levantamento no intuito de compreender a(s) concepção(ões) dos PFE, dos PFO e dos PPC 

dos cursos de Letras da UFVJM. Para analisar os dados coletados no levantamento, foi 

fundamental adotar um procedimento de análise dos dados. Dessa forma, optamos pela 

                                                           
27

 Em função das questões éticas, decidimos manter em sigilo a identidade dos sujeitos participantes da pesquisa 

no corpo do texto. Dessa forma, a questão foi adaptada no sentido de dar nomes fictícios aos sujeitos da 

pesquisa, apesar de no questionário fazermos menção direta a cada um deles.  
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análise de conteúdo
28

 que na definição de Bardin (2011) é considerada um conjunto de 

técnicas de análises das comunicações, uma vez que pretendemos identificar a(s) 

concepção(ões) de gramática nos discursos dos sujeitos da amostra e dos PPC dos cursos de 

Letras da UFVJM a partir das respostas presentes nos questionários para as questões 

discursivas e da leitura do documento.  

Esse procedimento pode ser realizado tanto em uma perspectiva de significados 

como é o caso de análises temáticas, quanto de significantes em que se faz análises de ordem 

lexical ou de procedimentos. O nosso intuito é realizar uma análise temática, que segundo 

Bardin (2011, p. 201), “funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, 

em categorias segundo reagrupamentos analógicos”.  

Decidimos adotar essa técnica para a análise dos PPC dos cursos de Letras da 

UFVJM e dos questionários, pois ela permite analisar o que está explícito no texto, que é 

dividido em temas, que abarcam categorias e subcategorias. Assim, foi possível mapear o 

PPC dos cursos de Letras, em relação às suas orientações e diretrizes, bem como codificar os 

dados coletados em categorias e subcategorias, como veremos a seguir: 

 

Quadro 07 - Modelo de análise do PPC 

Categoria Subcategoria  Conteúdo (respostas) 

Projeto pedagógico 

de curso. 

● Disciplinas curriculares; 
● Ementas; 
● Objetivos

29
; 

● Bibliografia. 

 

       Fonte: elaborada pela autora. 

 

Para a realização da análise de todos os dados coletados, procuramos 

correlacionar, também, as palavras/trechos que pertencem a um mesmo grupo semântico. A 

intenção foi basear essa etapa da pesquisa em um número maior de elementos que pudessem 

contribuir, de certa forma, para a identificação da(s) concepção(ões) de gramática 

subjacente(s) ao processo de formação docente.  

Os critérios para a escolha das disciplinas a serem analisadas conjuntamente com 

sua ementa e objetivos foram os seguintes: primeiro, pertencer ao eixo estudos linguísticos
30

; 

                                                           
28

 Vale ressaltar que não utilizamos em nosso trabalho todos os critérios propostos por Badin (2011) para se 

realizar uma análise de conteúdo. Nesse sentido, procuramos utilizar os critérios que melhor se enquadraram às 

perguntas de pesquisa e aos instrumentos utilizados para a obtenção de dados.  
29

 Devido das disciplinas da área da Linguística que são ofertadas no Bacharelado em Humanidades não terem 

objetivos explícitos no PPC, essa parte da análise será realizada somente com as disciplinas que integram os 

cursos de licenciatura em Letras da UFVJM. 
30

 Com exceção da disciplina Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa que foi incluída na análise por 

acreditarmos que a discussão apresentada por ela é importante para a compreensão do ensino da LP e, 

consequentemente, da concepção da gramática que envolve esse processo.  
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segundo, fazer menção direta a alguma concepção de gramática; terceiro, fazer menção 

indireta. No que se refere à bibliografia, foi necessário elaborarmos uma divisão interna entre 

as obras a partir da realização de uma leitura prévia de suas sinopses
31

. Elaboramos os 

seguintes critérios para a divisão da bibliografia: linguística (expõe princípios de análise ou 

teorização dos fenômenos da linguagem); gramática (obra constituída por estudos linguísticos 

denominada por gramática); ensino da Língua Portuguesa (discussões teóricas e propostas 

para o ensino da Língua Portuguesa); dicionário (livro que aborda compilação completa ou 

parcial das unidades léxicas de uma língua); e, por último, formação docente específica da 

área de linguagem (obras que contribuem para a formação docente). Em relação aos 

questionários, os temas elencados para a análise de conteúdo foram: formação docente, 

currículo, ensino de LP, metodologia e prática docente e, por fim, gramática.  

Para a análise dos questionários, em um primeiro momento foi elaborada uma 

ficha, conforme o quadro 08. Essa ficha foi usada para a tabulação dos dados coletados de 

forma a separá-los em categorias e subcategorias. 

 

Quadro 08 - Modelo de análise de conteúdo dos questionários 

Categoria Subcategoria  Conteúdo (respostas) 

Formação docente ● Concepção de formação docente; 
● Conhecimento necessário para se criar a 

identidade do professor de Língua 

Portuguesa. 

 

Currículo  ● Concepção de currículo.   

Ensino de LP ● Concepção de língua e linguagem;  
● Conhecimentos necessários para promover 

o ensino de LP; 
● Objetivos do ensino de Língua Portuguesa. 

 

Metodologia e prática 

docente 

● Metodologias utilizadas; 
● Embasamento das escolhas metodológicas; 
● Relação entre currículo oficial e currículo 

como prática.  

 

Gramática ● Origem da gramática; 
● Utilidade da gramática para o ensino de 

Língua Portuguesa; 
● Concepção de gramática; 
● Concepção de erro e de regra. 
●  

 

       Fonte: elaborada pela autora. 

 

Nessa análise, também consideramos o papel social dos sujeitos envolvidos na 

amostra, a fim de compreendermos melhor suas concepções. Desse modo, primeiro aplicamos 

os questionários aos docentes do curso de Letras da UFVJM; segundo, aos professores que 

                                                           
31

 As sinopses utilizadas foram aquelas fornecidas pelas próprias editoras em seus respectivos sites.  
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foram formados por esta universidade. O procedimento de análise foi realizado considerando 

primeiramente as categorias gerais para as particulares, de modo a determinar “em primeiro 

lugar as rubricas de classificação e tenta-se em seguida arrumar o todo” (BARDIN, 2011, p. 

68).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No processo de análise não foi considerado o significado literal das palavras em 

razão de esse significado não corresponder ao discurso em sua totalidade. A exemplo disso, 

temos o termo “descrição” que foi empregado na obra de Cunha e Cintra (2013, p.XXIV), 

conforme se observa no trecho: “trata-se de uma tentativa de descrição do português atual na 

sua forma culta”. Nesse sentido, o termo descrição está associado a uma variedade da língua, 

a norma culta. Essa acepção de descrição é divergente da adotada por Travaglia (2009), Perini 

(2004, 2010, 2014), Possenti (1996) em que a descrição se refere ao estudo científico dos 

fatos da língua independente de sua variedade. Dessa forma, o processo de interpretação dos 

dados objetivou a compreensão do objeto de pesquisa considerando o discurso como um todo, 

não o reduzindo, assim, em análise de palavras desarticuladas de seu contexto.  

 

 

3.4 Interpretação e avaliação dos dados  

 

Com o intuito de interpretarmos os dados coletados e de verificar a qualidade de 

nossa pesquisa, decidimos usar a conceito de triângulação de Flick (2009). De acordo com o 

autor, a triangulação é usada como  

 

[...] abordagem empírica a campos e questões foi empregada como instrumento de 

avaliação de resultados empíricos e como um caminho para mais descobertas e 

conhecimento, e para a gestão e promoção da qualidade na pesquisa (FLICK, 2009, 

p. 60).  

 

Conforme o exposto neste capítulo, compreendemos que o estudo de caso que 

propomos realizar sobre a(s) concepção(ões) de gramática subjacente(s) ao processo de 

formação docente em LP na UFVJM teve como unidades de análise os discursos dos PFE, 

PFO e PPC dos cursos de Letras. Assim, após utilizarmos a análise de conteúdo como 

procedimento de análise, decidimos abordar a noção de triangulação como instrumento de 

interpretação e avaliação dos dados.  

Segundo Flick (2009), “o conceito de triangulação significa que uma questão de 

pesquisa é considerada – ou, em uma formulação construtivista, é constituída a partir de (pelo 
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menos) dois pontos”. Esse é o nosso caso: a(s) concepção(ões) do PFE, do PFO e dos PPC 

dos cursos de Letras. Usamos a triangulação para percebermos se existe um ponto de 

convergência ou não entre as concepções de gramática apresentadas pelos sujeitos da amostra 

e documentos curriculares, conforme podemos observar na figura 06. 

 

Figura 06 – Triangulação dos dados coletados 

 
                  Fonte: Elaborada pela autora.  
 

A triangulação que realizamos diz respeito às concepções de gramática 

apresentadas nos dados coletados. Para Flick (2009), a triangulação pode ser compreendida 

como um método de localização em que se têm três pontos cuja distância entre si é percebida.  

Assim, a partir das nossas três fontes de dados, tentamos responder a nossa pergunta central 

de pesquisa que está diretamente ligada com a(s) concepção(ões) de gramática dos cursos de 

Letras da UFVJM.  

Em função disso, empregamos a triangulação em que são observadas diferentes 

fontes para a obtenção de dados da pesquisa. Segundo Flick (2009, p. 63), “são empregados 

diferentes observadores ou entrevistadores para revelar e minimizar vieses vindos do 

pesquisador individual”. Isso significa que iremos comparar, de forma sistemática, as 

concepções de gramática dos sujeitos da amostra e dos PPC, de modo a garantir uma maior 

confiabilidade na interpretação dos dados. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

  

Ora, um professor de profissão não é somente alguém que aplica 

conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente 

determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do 

termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos 

significados que ele mesmo lhe dá [...] (TARDIF, 2002, p. 230). 

 

 Com o objetivo de identificar a(s) concepção(ões) de gramática subjacente(s) na 

formação do professor de LP, no âmbito desta universidade, abordaremos neste capítulo os 

resultados obtidos a partir das análises realizadas dos dados coletados. Dessa forma, 

organizamos este capítulo em quatro principais tópicos: a UFVJM no contexto de formação 

de professores de LP; análise dos Projetos Pedagógicos de Curso; análise dos questionários e, 

por último, a triangulação dos resultados.  

 

 

4.1 A UFVJM no contexto da formação de professores de Língua Portuguesa  

 

 De modo a contextualizar o espaço de investigação da pesquisa, é necessário 

abordarmos com brevidade a história da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, bem como dos cursos de LPI e LPE desta Universidade. É importante situarmos esse 

lugar de pesquisa para compreendermos a gênese desses cursos de licenciatura e a forma 

como eles foram instituídos.  

O principal argumento que justifica a criação dos cursos de LPI e LPE se pauta na 

escassez de profissionais da área para atuarem em instituições educativas na região. Conforme 

se observa no PPC (2011), a carência de docentes habilitados para ministrarem aulas de 

Língua Portuguesa e Estrangeira na Educação Básica não se restringe somente à região do 

Vale do Jequitinhonha, pois essa carência repercute em âmbito nacional.  

Dessa forma, um argumento utilizado pela gestão da UFVJM para a criação dos 

cursos de licenciaturas tem como base o levantamento do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (doravante INEP) realizado no período de 1990 a 2001, conforme 

podemos observar na tabela 01. 
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Tabela 01 - Tabela hipotética sobre a demanda por professores 

 

                                 Fonte: UFVJM. PPC-LPI, 2011, p. 09. 

 

Uma análise superficial dos dados é suficiente para verificarmos a necessidade de 

se formar docentes nas áreas, de Língua Portuguesa, para a qual estima-se uma carência de 

142.179 professores para o Brasil. Por sua vez, em Língua Estrangeira, esse número 

corresponde a 59.333 professores.  

O argumento secundário que justifica a criação do curso de Letras relaciona-se 

com a importância de formar docentes para atuarem dentro do contexto escolar regional, com 

o intuito de amenizar “ao longo de sua carreira docente, o nível deficitário com que os alunos 

egressos do Ensino Médio têm chegado ao Ensino Superior” (UFVJM. PPC-LPI, 2011, p. 

10). Outra questão importante, nesse sentido, refere-se ao desafio da universidade em receber 

alunos que apresentam habilidades de leitura e escrita pouco desenvolvidas
32

. Assim, uma 

forma de a Universidade amenizar essa situação é promover uma formação de professores de 

Língua Portuguesa que seja consistente, de modo que, o egresso consiga desenvolver um 

trabalho coerente com os propósitos da Educação Básica para a disciplina de Língua 

Portuguesa, conforme se estabelece no Parecer CNE/CES 492/2001. 

É necessário ressaltar também que nos anos 2007 e 2008, a única faculdade que 

formava professores de Língua Portuguesa na região de Diamantina estava prestes a encerrar 

os cursos de licenciatura. A Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina (doravante 

FAFIDIA), localizada na cidade de Diamantina, de natureza privada, ofertava os cursos de 

Letras com habilitação em Português/Inglês, Pedagogia, Matemática e História. Daí a 

importância de a UFVJM assumir esse papel. 

                                                           
32

 Percebemos essa problemática durante o desenvolvimento das atividades de Estágio de docência no 

componente curricular Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa I, quando tivemos acesso à produção 

inicial dos relatórios de estágio dos discentes do curso de Letras Português/Inglês e Português/Espanhol.  
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A criação dos cursos de LPI e LPE somente foi possível a partir da percepção 

dessa carência e da necessidade de se formar professores nessa universidade. Percebemos, em 

uma perspectiva histórica, que a tradição da UFVJM em cursos de graduação se restringia à 

formação de profissionais das áreas da saúde e de agrárias.  Dessa forma, assumir as 

licenciaturas tornou-se um desafio para essa Instituição.  

Em 2006, foram criados os primeiros cursos para a formação de professores: a 

licenciatura em Matemática, no campus do Mucuri na cidade de Teófilo Otoni; e os cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas, Química e Educação Física, no campus JK, na cidade de 

Diamantina. Somente nos anos de 2007 e 2008 a universidade começou a pensar sobre a 

criação de novas licenciaturas, como resultado da expansão universitária. 

De modo a verificarmos se a Universidade tem cumprido com o seu compromisso 

de promover o acesso à formação docente a egressos pertencentes à região do Vale do 

Jequitinhonha, realizamos, em 2016, um levantamento
33

 especificamente com os alunos que 

se graduaram nos cursos de licenciatura em Letras no período entre 2014 a 2016
34

.  Conforme 

observamos no gráfico 01, cerca de 59% dos alunos que se graduaram no curso de Letras 

pertencem à região do Vale do Jequitinhonha, especificamente o Alto Jequitinhonha; 25% dos 

alunos pertencem à região Central, fato que pode ser justificado pela proximidade de 

Diamantina com essa região; 8% dos alunos são oriundos de outros estados e 4% pertencem 

às regiões do Noroeste e do Vale do Rio Doce.  

 

Gráfico 01 - Alunos egressos dos cursos de LPI e LPE na UFVJM por região de origem 

 
                 Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                           
33

 A realização desse levantamento se deu através das listas de Colação de Grau disponibilizadas pela Pró-

Reitoria de Graduação (doravante PROGRAD) no site da UFVJM. A partir dessas listas foi feito contato direto 

com todos os egressos via e-mail, conseguindo, assim, mapear a região de origem desses alunos.  
34

 O levantamento foi realizado nesse período em decorrência de a primeira e de a última turma a se formarem 

nos cursos de Letras na UFVJM. Percebemos que no decorrer desses dois anos que somente 24 discentes 

conseguiram terminar a graduação, sendo que 16 alunos se graduaram em Letras Português/Inglês e 8 alunos se 

graduaram em Letras Português/Espanhol. 
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Desse modo, notamos que a Universidade vem atingindo o seu objetivo em 

formar professores oriundos do Vale do Jequitinhonha, o que pode contribuir para a redução 

da carência por profissionais de Língua Portuguesa e Estrangeira na localidade. É importante 

ressaltarmos esse dado, pois compreendemos que ele vai ao encontro do principal argumento 

que justifica a inserção da UFVJM nessa região.  

A partir da contextualização apresentada, conseguimos entender o modo como a 

UFVJM se instituiu e os argumentos que fundamentaram a criação dos cursos de Letras nessa 

Universidade. No próximo subtópico, discutiremos mais detalhadamente sobre a criação 

desses cursos de licenciaturas com a finalidade de compreendermos a pergunta 

fundamentadora desta pesquisa, que se relaciona com a formação de professores e a(s) 

concepção(ões) de gramática, com base no PPC de Letras de ambas as licenciaturas.  

 

 

4.1.1 Breve descrição dos cursos de Letras Português/Inglês e Português/Espanhol na 

UFVJM 

 

 O curso de LPI e LPE da UFVJM foram frutos da adesão da Universidade ao 

Programa de Apoio a Planos de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais 

(REUNI). O REUNI foi aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) em dezembro de 

2007 e, desde então, a universidade implementou medidas que contemplassem a 

reestruturação e a expansão universitária (UFVJM. PPC-BHu, 2008).  

É nesse cenário que temos a criação dos cursos de licenciatura em Letras 

Português/Inglês e suas respectivas literaturas e Letras Português/Espanhol e suas respectivas 

literaturas. Os cursos foram criados na UFVJM no ano de 2012, sendo caracterizados por 

ofertarem dupla habilitação. Além disso, há outra característica importante: constituem uma 

continuidade de um Bacharelado Interdisciplinar.   

Na época da expansão, verificamos que houve uma preocupação do Governo 

Federal no sentido de investir em formação docente, expandindo os cursos de licenciaturas em 

diversas regiões do país (UFVJM. PPC-LPI, 2011). A oferta de cursos de licenciatura 

gratuitos poderia ser um fator de motivação para que a população local buscasse esse tipo 

formação, haja vista que há pouco interesse por cursos dessa natureza. Os principais fatores 

estão atrelados ao “sucateamento do ensino público, o desprestígio social da figura do 

professor” (UFVJM. PPC-LPI, 2011, p. 11). Em decorrência disso, temos a implantação dos 

cursos de Letras UFVJM, com caráter gratuito e acessível a todos os interessados na região.   
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Conforme afirmamos, uma especificidade do curso de Letras da UFVJM é a 

entrada indireta, via Bacharelado Interdisciplinar. No caso, os alunos são egressos do 

Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (doravante BHu) que é um curso superior com 

caráter propedêutico. O BHu foi criado em 2009, com o objetivo de promover uma formação 

mais ampla no processo de “aquisição do conhecimento, fruto da expressão de uma sociedade 

em profunda transformação nas estruturas de produção, de articulação dos processos sociais, 

científicos, tecnológicos e, sobretudo, cognitivos” (UFVJM. PPC-BHu, 2012, p. 05). Nesse 

contexto, temos a criação de um curso que propõe uma formação mais articulada com a 

amplitude social, política, cultural e educacional.  

Esse ambiente pedagógico caracteriza o primeiro ciclo no processo de formação 

do futuro professor, com duração de seis períodos. Posteriormente a esse ciclo, o discente 

pode optar em continuar sua formação a partir da transição de curso. Nessa segunda etapa, o 

discente terá uma formação mais específica conforme cada curso de licenciatura. Além de 

Letras Português/Inglês e Português/Espanhol, os cursos de licenciaturas vinculados ao BHu 

são História, Geografia e Pedagogia.  

No BHu são ministradas, nos dois primeiros anos, disciplinas obrigatórias que 

compõem a formação geral do acadêmico. Na proposta pedagógica, podemos perceber que o 

curso é divido em três eixos formativos: formação de base e complementar, interdisciplinar e 

áreas de concentração, cada um com dez disciplinas. No eixo formação de base e 

complementar, o discente cursa disciplinas com o caráter de formação mais amplo e 

introdutório a algumas áreas das Ciências Humanas. No eixo interdisciplinar, o aluno estuda 

disciplinas que são interdisciplinares entre si ou entre outros campos do saber. Por último, 

temos o eixo área de concentração, em que o discente opta por uma licenciatura e cursa por 

um período de um ano somente disciplinas pertencentes ao curso escolhido.   

 

 

4.1.2 Percurso da formação docente em Língua Portuguesa: do BHu ao curso de Letras 

 

Os primeiros dois anos do BHu é constituído por uma formação geral, obrigatória, 

pautada na aquisição de competências e habilidades que permitirão ao discente ter uma visão 

crítica dos aspectos sociais, naturais e culturais (UFVJM. PPC-BHu, 2012). O último ano do 

curso é voltado para uma formação específica em que o discente cursa as disciplinas que estão 

vinculadas à área de concentração, que correspondem aos cinco cursos de licenciatura citados 
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anteriormente. É na área de concentração que se inicia o processo de formação docente. 

Conforme podemos observar na figura 07, o acadêmico tem um rol de possibilidades em 

relação à continuidade dos seus estudos após o término do curso BHu. 

 

Figura 07 - Percurso do acadêmico 

 
                               Fonte: UFVJM. PPC-LPI, 2011, p. 23. 

 

A possibilidade que nos interessa neste estudo é a entrada nos cursos de 

licenciatura em LPI e LPE.  Assim, observamos que a graduação em Letras tem a duração 

média prevista de cinco períodos cursados na licenciatura e mais seis períodos cursados no 

BHu. A integralização total do curso perfaz um período de cinco anos e meio com 56 

unidades curriculares.  

De acordo com o Projeto Pedagógico de Curso (2011), o curso de Letras é 

noturno e composto por cinco eixos de formação
35

 que são: os conhecimentos em estudos 

linguísticos, os conhecimentos em estudos literários, os conhecimentos básicos em educação, 

os conhecimentos interdisciplinares e os conhecimentos em pesquisa científica. O eixo 

estudos linguísticos proporciona a reflexão da linguagem, da língua e seu uso. Os estudos 

literários abordam a literatura de expressão em Língua Portuguesa e Espanhola/Inglesa, nas 

quais se realizam estudos críticos de autores e estilos literários. Por sua vez, no eixo em 

educação, são estudadas questões referentes ao exercício da profissão docente. No que tange 

aos conhecimentos interdisciplinares, estabelecem-se relações entre diferentes campos do 

saber. Por último, o eixo pesquisa científica é a parte que trabalha com a produção de texto 

acadêmico como, por exemplo, o Trabalho de Conclusão de Curso.  

                                                           
35

 Em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos de LPI e LPE, os eixos de formação são as grandes 

áreas que envolvem o processo de formação docente em Língua Portuguesa. Procuramos adotar neste trabalho o 

mesmo termo descrito nos documentos analisados.  
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Dessa forma, de acordo com o projeto, o curso tem o objetivo de formar um 

docente que tenha o desenvolvimento pleno das competências e habilidades linguísticas e 

literárias, o que concretiza a expectativa do Parecer do CNE (2001) e confirma as proposições 

de Dolz e Silva-Hardmeyer (2016). Visa ainda proporcionar ao acadêmico uma atuação 

autônoma, baseada em reflexões críticas sobre os processos de ensino e aprendizagem, como 

também sobre a diversidade linguística e cultural. Essa reflexão crítica também envolve as 

práticas discursivas que são compreendidas como forma de interação social que circunda 

questões ideológicas e culturais (UFVJM. PPC-LPI, 2011). 

De acordo com a proposta pedagógica do curso, percebemos que as concepções 

que envolvem as disciplinas “assumem a língua como elemento dialógico
36

 fruto da interação 

do aluno com os textos de gêneros variados, com o professor e os colegas, enfim, com o outro 

em geral” (UFVJM. PPC-LPI, 2011, p.19). A concepção de língua adotada no curso converge 

com o posicionamento de teóricos da área e de Travaglia (2009) e de Dolz e Silva-Hardmeyer 

(2016) que a concebem como “espaço de agenciamentos diversos: culturais, estéticos, 

políticos, ideológicos, religiosos, afetivos, entre outros” (UFVJM. PPC-LPI, 2011, p. 19).  

Segundo o PPC, o curso de Letras tem o compromisso de aliar a teoria e prática
37

 

em sala de aula, de modo a conceber uma formação crítica, sobretudo, baseada em estudos da 

linguagem e da literatura. É importante ressaltar que esses estudos não se reduzem somente à 

concepção do ensino da norma culta da língua, mas é uma tentativa de articular outros 

elementos formativos para que o discente tenha o seu conhecimento ampliado (UFVJM. PPC-

LPI, 2011).  

O curso propõe diferentes metodologias e abordagens de ensino que buscam 

correlacionar todo e qualquer conhecimento trabalhado em sala com as visitas culturais a 

museus e galerias previstas no calendário do curso. Além disso, pelo fato de o curso ser de 

licenciatura, compreende-se que a discussão sobre as metodologias de ensino e aprendizagem 

são fundamentais no processo de formação. Essa discussão é realizada no interior de cada 

disciplina curricular em que prevê parte de sua carga horária (15 horas) direcionada ao 

cumprimento legal de 400 horas de “atividades práticas como componente curricular” 

(UFVJM. PPC-LPI, 2011, p. 20). 

                                                           
36

 Baseando-se, dessa forma, na teoria da linguagem bakhtiniana (BAKHTIN, 2011).  
37

 Segundo Souza (2001, p. 8), a teoria e prática precisam estar presentes “na ação desenvolvida pelo professor 

no interior de sua sala de aula”. Buscando-se, assim, o desenvolvimento da reflexão crítica sobre a prática 

docente no processo de formação de professores.  
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Após essa breve apresentação sobre os cursos de Letras da UFVJM, podemos 

compreender o percurso da formação do professor de Língua Portuguesa, que abrange um 

conjunto de elementos que abarca tanto conhecimentos interdisciplinares quanto os 

específicos da formação docente. Com o intuito de respondermos à pergunta fundamentadora 

desta pesquisa, iremos abordar, no próximo tópico, os PPC das licenciaturas em LPI e LPE, 

dando ênfase na estrutura curricular dos cursos. O objetivo é compreendermos a divisão da 

carga horária das licenciaturas em Letras em função dos eixos norteadores, de forma a 

perceber qual é o espaço do eixo estudos linguísticos na formação docente em LP.  

 

 

4.2 Análises dos Projetos Pedagógicos de Curso das licenciaturas em Letras 

Português/Inglês e Português/Espanhol 

 

De modo a realizar uma análise baseada na investigação dos Projetos Pedagógicos 

de Cursos
38

 das licenciaturas em Letras da UFVJM, propomo-nos a verificar a divisão da 

carga horária do curso, baseando-a em sua relação com os eixos formativos. Em relação à 

matriz curricular, podemos perceber que a maior parte dos conteúdos curriculares do curso 

pertencem às áreas dos Estudos Linguísticos e Literários, atendendo, dessa forma, às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Letras, conforme o Parecer CNE/CES 

492/2001. De acordo com o PPC (2011), tanto os estudos linguísticos quanto os literários 

compartilham da noção de que a língua e a literatura são práticas sociais. Essa noção, 

corroborada por Travaglia (2009) e Dolz e Silva-Hardmeyer (2016) que a língua e a literatura 

estão correlacionadas e que são constituídas a partir da interação entre sujeitos em um dado 

contexto. 

A carga horária dos cursos de LPI e LPE é dividida de acordo com os cinco eixos 

de formação citados anteriormente. Cada curso define a quantidade de horas que é destinada a 

cada componente curricular. No caso do curso de LPI, a licenciatura aproveita 1.125 horas 

das disciplinas cursadas no BHu que tem a carga horária total de 2.665 horas. Para cada eixo 

de conhecimento, o aluno deverá perfazer 225 horas enquanto estiver cursando o bacharelado. 

Ao final da graduação em Letras, o acadêmico deve cursar uma carga horária de 5.805 horas, 

distribuídas em disciplinas obrigatórias e eletivas, conforme podemos observar na tabela 02: 

                                                           
38

 Decidimos investigar a gramática no âmbito do ensino a partir da leitura e análise dos PPC. Entretanto, 

compreendermos que, durante o processo de formação, os egressos podem ter participado de projetos de 

extensão e/ou pesquisa que contemplaram, de alguma forma, o assunto tratado nesta pesquisa. Vale a pena 

ressaltarmos que o PPC que está em vigência nos cursos de Letras da UFVJM não teve a participação de todos 

os professores linguistas entrevistados nesta pesquisa.  
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Tabela 02 - Carga horária do curso LPI 

Eixos de formação oferecidos no Bacharelado 

em Humanidades: 

Carga horária Créditos 

Conhecimento em Estudos Linguísticos 900 H 60 

Conhecimentos em Estudos Literários 600 H 40 

Conhecimentos Interdisciplinares 600 H 40 

Conhecimentos Básicos em Educação 225 H 15 

Conhecimentos em Pesquisa Científica 225 H 15 

Eixos de Formação Específicos Oferecidos na 

Licenciatura em Letras (Português/Inglês) 

  

Conhecimento em Estudos Linguísticos 1050 H 70 

Conhecimentos em Estudos Literários 810 H 54 

Conhecimentos Interdisciplinares 180 H 12 

Conhecimentos Básicos em Educação 855 H 57 

Conhecimentos em Pesquisa Científica 360 H 24 

Carga horária total oferecida ao licenciado em Letras (Português/Inglês) 

 5805 387                                 

     Fonte: UFVJM. PPC-LPI, 2011, p, 27-8. 

 

O curso de LPE, na parte específica da licenciatura, aproveita o total de 1.125 

horas das disciplinas cursadas no BHu, o qual tem a carga horária total de 2.850 horas. Para 

cada eixo de conhecimento, o aluno deverá perfazer 225 horas enquanto estiver cursando o 

bacharelado. Ao final da graduação em Letras, o acadêmico deve cursar uma carga horária de 

6.405 horas, distribuídas em disciplinas obrigatórias e eletivas, conforme podemos observar 

na tabela 03: 

 

Tabela 03 - Carga horária do curso de LPE 

Eixos de formação oferecidos no Bacharelado 

em Humanidades: 

Carga horária Créditos 

Conhecimento em Estudos Linguísticos 1050 H 70 

Conhecimentos em Estudos Literários 750 H 50 

Conhecimentos Interdisciplinares 600 H 40 

Conhecimentos Básicos em Educação 225 H 15 

Conhecimentos em Pesquisa Científica 225 H 15 

Eixos de Formação Específicos Oferecidos na 

Licenciatura em Letras (Português/Espanhol) 

  

Conhecimento em Estudos Linguísticos 855 H 57 

Conhecimentos em Estudos Literários 870 H 58 

Conhecimentos Interdisciplinares 180 H 12 

Conhecimentos Básicos em Educação 1290 H 86 

Conhecimentos em Pesquisa Científica 360 H 24 

Carga horária total oferecida ao licenciado em Letras (Português/Espanhol) 

 6405 427 

     Fonte: UFVJM. PPC-LPE 2011, p, 23. 

 

De acordo com a leitura realizada dos PPC de LPI e LPE (2011), podemos 

observar que o discente perfaz 34 disciplinas que têm sua carga horária aproveitadas no curso 
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de Letras. Dessas 34 disciplinas, 10 são específicas do curso de Letras e fazem parte da área 

de concentração. Essas disciplinas somam uma carga horária de 2.550 horas no total. 

Conforme podemos observar no gráfico 02, do total de 2.550 horas cursadas no 

BHu, 35% de carga horária é distribuída no eixo estudos linguísticos. O eixo conhecimentos 

em estudos literários representa 23,5% dessa carga horária e os eixos sobre conhecimentos 

interdisciplinares somam o mesmo percentual de 23,5%. Por sua vez, o eixo conhecimentos 

em educação e em pesquisa somam separadamente 9% da carga horária do curso.  

 
Gráfico 02 - Componentes curriculares do curso de BHu que integram os cursos de LPI e LPE 

 
   Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A carga horária do eixo estudos linguísticos é a mais elevada, talvez em 

decorrência de certa tradição existente no ensino de Língua Portuguesa. Em relação ao eixo 

estudos literários, compreendemos que sua carga horária é bastante representativa, isso 

porque esses cursos optam pela valorização dessa área. Os demais eixos têm uma carga 

horária condizente com a primeira fase da graduação tendo em vista que, nos próprios cursos 

de licenciatura, os conhecimentos abordados nesses eixos são aprofundados.  

O processo de formação docente em Letras na UFVJM é caracterizado, então, por 

uma série de unidades curriculares 
39

 (doravante UC) estudadas tanto no curso BHu quanto no 

curso de Letras. De acordo com o PPC, notamos que o curso de LPI tem uma carga horária 

que corresponde 2.665 horas cursadas na licenciatura. Essa carga horária é distribuída em 53 

disciplinas, sendo dividida em 30 disciplinas de caráter obrigatório e 23 disciplinas de 

natureza eletiva. Ao longo do curso de LPI, o discente obrigatoriamente terá que cumprir 5 

das 23 disciplinas eletivas, ou seja, a carga horária de disciplinas que ele deverá perfazer no 

curso é equivalente a 2.445 horas de conteúdos curriculares. Além disso, temos 220 horas de 

                                                           
39

 De acordo com o PPC dos cursos de Letras da UFVJM, as Unidades Curriculares são as próprias disciplinas 

que compõem os cursos.   
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atividade acadêmico-científico culturais
40

, que se enquadra como disciplina obrigatória no 

PPC, mas que não é cursada em sala de aula. Ao longo de todo processo de formação o 

discente terá que cursar 3.790 horas que são divididas entre 2.665 horas específicas do curso 

de Letras e 1.125 horas que correspondem às disciplinas cursadas no BHu e que são 

aproveitadas na integralização do curso de LPI.  

No curso de LPE a carga horária total é maior, totalizando 3.370 horas. Desse 

total, 2.745 horas são ofertadas no curso de licenciatura e 1.125 horas são aproveitas das 

disciplinas cursadas no BHu. Essa carga horária é distribuída em 52 disciplinas, sendo 

dividida em 29 disciplinas de caráter obrigatório e 23 disciplinas de cunho eletivo. Das 

disciplinas eletivas, o discente deverá cursar cinco, uma em cada semestre letivo.  

Conforme observamos até o momento, discutimos de maneira geral sobre a carga 

horária de cada licenciatura. Com o intuito de compreendermos o processo de formação 

docente nesses cursos, propomos a observar a forma como essa carga horária é distribuída em 

disciplinas obrigatórias de acordo com cada componente curricular.  

Desse modo, podemos observar no gráfico 03 a distribuição da carga horária das 

disciplinas obrigatórias segundo os eixos de formação. O eixo conhecimentos básicos em 

educação detém o maior percentual de horas representando 30%; os estudos linguísticos 

somam 28% desse total; seguido do conhecimento científico que corresponde a 24% e os 

estudos literários que configura 18%; o único eixo que não tem disciplinas obrigatórias no 

curso de Letras é o de conhecimentos interdisciplinares.  

 

Gráfico 03 - Disciplinas obrigatórias do curso de LPI 

 
                      Fonte: Elaborado pela autora. 

 

                                                           
40

 As atividades acadêmico-científico culturais é considerada uma disciplina no PPC de LPI como forma de 

inserção desse componente curricular no sistema.  
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Em termos de disciplinas obrigatórias, observamos no gráfico que o eixo 

conhecimentos educacionais dispõe de uma quantidade de horas maior que os demais. Isso 

acontece em virtude de os estágios supervisionados fazerem parte do processo de formação.  

Ao todo, o discente deve cursar três estágios em língua materna e três estágios em língua 

estrangeira, com o objetivo de compreender o contexto escolar e o fazer docente.  

A distribuição da carga horária ocorre de modo diferente: cada curso decide a 

quantidade de horas e de disciplinas para cada eixo. Conforme observamos no gráfico 04, no 

curso de LPE o eixo conhecimentos básicos em educação equivale a 41%, representando o 

maior percentual de horas; os estudos literários detêm 24% desse total; seguido dos 

conhecimentos linguísticos que correspondem a 21% e os conhecimentos científicos que 

configuram 14%; o eixo conhecimentos interdisciplinares não tem disciplinas obrigatórias no 

curso.  

 

Gráfico 04 - Disciplinas obrigatórias do curso de LPE 

 
                    Fonte: Elaborado pela autora.  

 

De acordo com o gráfico 04, a quantidade de horas do eixo sobre conhecimentos 

educacionais é maior que os demais, assim como no curso de LPI. Ambos os cursos ofertam 

seis estágios obrigatórios, sendo três para cada habilitação. A diferença entre as licenciaturas 

fundamenta-se na carga horária dos eixos linguísticos e literários, pois no curso de LPE a 

quantidade de horas destinadas aos estudos literários é maior em relação ao eixo estudos 

linguísticos.  

É importante realizarmos essa leitura mais detalhada sobre a matriz curricular das 

licenciaturas para compreendermos quais as áreas que recebem uma maior carga horária. A 

partir dessa leitura podemos perceber que, em termos de disciplinas obrigatórias, o curso de 

LPI oferece um número maior de disciplinas na área de conhecimentos linguísticos, assim 

como o curso de Letras LPE privilegia o eixo de estudos literários, por exemplo.  Isso 
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demonstra o que Silva (2014) diz que o PPC (currículo) é um espaço de disputa e poder, em 

que uma área acaba sendo mais privilegiada que outra. Esse fato nos ajuda a compreender o 

perfil de docente que está sendo formado nessa universidade. 

De acordo com o PPC (2011), a proposta para a formação docente do curso Letras 

é baseada em uma abordagem atual, ou seja, adotam-se as seguintes prerrogativas de caráter 

didático e epistemológico:  

 

[...] a diluição da falsa dicotomia entre ciências e humanidades, de modo que não há 

superioridade de um tipo de conhecimento acadêmico sobre outro; a ideia de que o 

conhecimento não é apenas objetivo, como já se supôs, mas que fatores subjetivos, 

ideológicos, políticos e econômicos adicionam-se aos conteúdos teóricos 

acumulados ao longo da história (ter consciência dessa dinâmica é imprescindível 

para se participar dela); a ideia de que o ensino não é uma transmissão unilateral de 

saber, mas que também invoca uma participação ativa do aluno na construção da sua 

trajetória de formação acadêmico-profissional; a convicção de que o ensino de uma 

área deve dialogar com outras áreas do conhecimento (UFVJM. PPP-LPI, 2011, p. 

21).  

 

Podemos verificar que a abordagem adotada pelo curso no processo de formação 

docente perpassa a questão de um conhecimento que é construído entre aluno e professor, de 

modo dialógico com as ciências e as humanidades em um mesmo grau de importância. Ao 

final desse processo, tem-se a expectativa de que o aluno conseguirá construir um caminho 

baseando-se na reflexão crítica, a partir do conhecimento dos “múltiplos espaços 

interdisciplinares que fazem das línguas, da linguagem e da literatura um campo fecundo e 

sempre disponível à mais transformadora das capacidades humanas: a de criação” (UFVJM. 

PPC-LPI, 2011, p. 21).  

Além disso, a proposta pedagógica que permeia os cursos de Letras da UFVJM 

permite ao acadêmico ter autonomia no processo de construção do saber e da carreira, 

oportunizando a ele o conhecimento das grandes áreas que compõe o ensino de Línguas e 

Literatura. Dessa forma, os cursos de licenciaturas em Letras demonstram que estão em 

consonância com o Parecer da Resolução nº492/2001 no que se refere às áreas de 

conhecimento norteadoras no processo de formação de professores de Línguas. Segundo a 

Resolução, “os conteúdos caracterizadores básicos devem estar ligados à área dos Estudos 

Lingüísticos e Literários, contemplando o desenvolvimento de competências e habilidades 

específicas” (BRASIL, 2001, p. 30). Assim, espera-se que o futuro professor, após o processo 

de formação, consiga atuar no ensino de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira na Educação 

Básica, considerando os dois grandes pilares que norteiam o ensino dessas disciplinas, que 

são a Língua e a Literatura.  
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Em razão de o nosso objeto de pesquisa, concepções de gramática, pertencer ao 

eixo estudos linguísticos decidimos abordar, nos próximos tópicos, somente as disciplinas que 

o compõe expostas nos projetos pedagógicos dos cursos de LPI e LPE. Nosso intuito é 

observar se as disciplinas ofertadas por esses cursos contemplam, de alguma forma, as três 

concepções de gramática apresentadas no primeiro capítulo desta dissertação. Dessa forma, o 

processo de análise e descrição das disciplinas dos cursos de Letras da UFVJM será restrita às 

disciplinas desse eixo.  

 

 

4.2.1 As unidades curriculares do eixo Estudos Linguísticos 

 

Neste tópico, compreenderemos a distribuição de cada unidade curricular de 

acordo com o eixo de formação em Estudos Linguísticos, tendo em vista que nosso objeto de 

pesquisa faz parte dele. Dessa forma, poderemos visualizar todas as disciplinas ofertadas em 

ambos os cursos de licenciatura, sua natureza e a carga horária que é destinada para cada uma, 

de modo a identificar se existe alguma concepção de gramática materializada em alguma 

dessas disciplinas. A apresentação das disciplinas será realizada da seguinte forma: em um 

primeiro momento apresentaremos as disciplinas que integram os cursos de LPI e LPE, mas 

que são cursadas no curso BHu; posteriormente, abordaremos as disciplinas que compõem 

especificamente os cursos de licenciatura.   

Na primeira etapa de formação, no curso de BHu, podemos perceber que as 

licenciaturas em LPI e LPE mantêm as mesmas disciplinas sobre o eixo estudos linguísticos, 

conforme observamos na tabela 04. Nesse eixo, são ofertadas disciplinas que estudam o 

funcionamento da Língua Portuguesa e Estrangeira, bem como conteúdo que se relaciona com 

a escrita técnica em ambas as línguas.  

 

 

Tabela 04 - Disciplinas sobre conhecimentos em Estudos Linguísticos cursadas no BHu e que compõem os 

cursos de LPI e LPE 

DISCIPLINAS 
 

Carga Total 

Oficina de Texto em Língua Portuguesa 75H 

Língua Estrangeira I * 75H 

Introdução aos Estudos da Linguagem 75H 

Sociolinguística e Linguística Histórica da Língua Portuguesa 75H 

Inglês Instrumental 75H 

Espanhol Instrumental 75H 

Língua Estrangeira II 75H 
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Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa 75H 

Morfologia e Sintaxe da Língua Portuguesa 75H 

Introdução à Pesquisa na Área da Linguagem 75H 

Semiologia e Comunicação 75H 

Cognição, Representação Linguística e Interação 75H 

Carga Horária Total 900H 

            *Tabela adaptada.  

             Fonte: UFVJM. PPC-LPI, 2011, p. 29. 

 

Entretanto, após a transição de curso, na segunda etapa da graduação, podemos 

observar algumas diferenças em relação às unidades curriculares do eixo estudos linguísticos 

em cada licenciatura. De acordo com a tabela 05, notamos que o curso de LPI dispõe de nove 

disciplinas obrigatórias e oito disciplinas eletivas, com uma carga horária maior em relação ao 

curso de LPE, conforme podemos notar na tabela 06. 

 

 

Tabela 5 - Disciplinas sobre conhecimentos em Estudos Linguísticos LPI 

      

Fonte: UFVJM. PPC-LPI, 2011, p. 31. 

 

Por sua vez, no curso de LPE, o eixo estudos linguísticos é constituído por sete 

disciplinas obrigatórias e sete disciplinas eletivas, ou seja, o curso de LPI oferta duas 

DISCIPLINAS Carga Total 

Obrigatórias  

Semântica e Pragmática  75H 

Língua Estrangeira III / Inglês  75H 

Língua Estrangeira IV / Inglês  75H 

Língua Estrangeira V / Inglês  75H 

Língua Estrangeira VI / Inglês  75H 

Língua Estrangeira VII / Inglês  75H 

Linguística Textual 75H 

Análise do Discurso 75H 

Práticas de Letramento na Contemporaneidade 90H 

Eletivas   

Gramática Normativa da Língua Portuguesa I  45H 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa II 45H 

Aquisição da Linguagem 45H 

Sociolinguística: Mudança e Variação  45H 

Tópicos em Análise do Discurso I  45H 

Tópicos em Análise do Discurso II 45H 

Língua inglesa: Estudos Descritivos e Linguagem de Corpus I  45H 

Língua inglesa: Estudos Descritivos e Linguagem de Corpus 

II 

45H 

Carga Horária Total  
 

1050H 
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disciplinas obrigatórias de Língua Estrangeira a mais, em comparação com o curso de LPE, 

conforme observamos na tabela 06. 

 

Tabela 06 - Disciplinas sobre conhecimentos em Estudos Linguísticos LPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFVJM. PPC-LPE, 2011, p. 26. 

 

A partir da leitura realizada sobre cada unidade curricular do eixo estudos 

linguísticos, começamos a indagar sobre: por que não existe nenhuma disciplina sobre 

Gramática enquanto componente curricular obrigatório? Percebemos que mesmo a 

licenciatura que oferta uma quantidade maior de carga horária destinada aos estudos 

linguísticos não se atentou ao estudo da gramática. Ressaltamos, porém, que não existe 

nenhum documento que aponta a obrigatoriedade da disciplina de Gramática em cursos de 

licenciatura em Letras/Português.  

Vale salientar que a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 492 (2001, 

p. 30) prevê que “o profissional em Letras deve ter domínio do uso da língua ou das línguas 

que sejam objeto de seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações 

culturais [...]”. Isso quer dizer que se espera que um professor de Língua Portuguesa tenha 

conhecimento sobre o uso, a estrutura e o funcionamento da Língua. Dessa forma, 

questionamos: como ter domínio dessas questões sem estudar a Gramática da Língua 

Portuguesa?  

DISCIPLINAS Carga Total 

Obrigatórias  

Semântica e Pragmática  75H 

Língua Estrangeira III / Espanhol 75H 

Língua Estrangeira IV / Espanhol 75H 

Língua Estrangeira V / Espanhol 75H 

Linguística Textual 75H 

Análise do Discurso 75H 

Práticas de Letramento na Contemporaneidade 90H 

Eletivas   

Fundamentos e Técnicas de Tradução-Português/Espanhol 45H 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa I  45H 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa II 45H 

Aquisição da Linguagem 45H 

Sociolinguística: Mudança e Variação  45H 

Tópicos em Análise do Discurso I  45H 

Tópicos em Análise do Discurso II 45H 

Carga Horária Total 855H 
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Diante desses questionamentos, compreendemos que conteúdos relacionados à 

Gramática fazem parte do ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, ou seja, o 

professor, em sua prática, terá que lidar com o ensino desse conteúdo em seu cotidiano. Em 

decorrência disso, os cursos de Letras da UFVJM devem, de certa forma, corresponder aos 

anseios da comunidade escolar, sendo importante, portanto, estudos relativos à gramática no 

processo de formação docente.  Daí a relevância de discutirmos essa questão, sobretudo, 

porque esse tema faz parte do objeto desta pesquisa.  

Com base em toda a discussão apresentada ao longo do texto, abordaremos nos 

próximos subtópicos uma análise das unidades curriculares que compõem o eixo estudos 

linguísticos, baseando-nos nas ementas, objetivos e bibliografia abordadas no interior das 

disciplinas. Nosso propósito é percebermos se alguma concepção de gramática é contemplada 

em algum elemento que compõem as disciplinas da área da Linguística.  

 

 

4.2.2 Análise das ementas das unidades curriculares 

  

Conforme observamos na apresentação das unidades curriculares, os cursos de 

Letras da UFVJM ofertam somente duas disciplinas de caráter eletivo denominadas por 

Gramática Normativa I e Gramática Normativa II. Por acreditarmos que a discussão sobre as 

concepções de gramática pode acontecer no interior de cada disciplina, decidimos, então, 

analisar a ementa das disciplinas do eixo Estudos Linguísticos.   

Nosso intuito foi perceber de que forma a ementa das disciplinas materializam a 

concepção de gramática para os cursos de Letras da UFVJM e qual(is) concepção(ões) 

conseguimos identificar a partir do discurso apresentado nas ementas. Conforme foi 

apresentado no capítulo Abordagem Metodológica, elencamos três critérios para a escolha das 

disciplinas a serem analisadas (ver páginas 72 e 73). Dessa forma, ao todo, analisamos treze 

disciplinas, sendo doze pertencentes ao eixo Estudos Linguísticos e uma ao eixo 

Conhecimentos de Pesquisa Científica.  

Aplicando o primeiro e segundo critérios para a realização da análise (ver páginas 

72 e 73), percebemos que as ementas que fazem menção direta a alguma concepção de 

gramática, são: Gramática Normativa da Língua Portuguesa I, Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa II e Morfologia e Sintaxe da Língua Portuguesa. De acordo com a 

discussão sobre concepção de gramática apresentada por Possenti (1996) e Travaglia (2009), 
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a partir da realização da análise de conteúdo, conseguimos identificar duas concepções de 

gramática no interior das ementas dessas disciplinas – normativa e descritiva. Podemos 

visualizar essas concepções quando nos deparamos com os seguintes trechos: 

 

Quadro 09 - Análise da ementa das disciplinas (menção direta) 

CONCEPÇÃO DE 

GRAMÁTICA: 

DISCIPLINA: TEXTO DA EMENTA 

Normativa 

 

Gramática Normativa da Língua 

Portuguesa I 

“Estudo da norma padrão da 

Língua Portuguesa” [...]. “Uso 

adequado das normas do código 

escrito e domínio de normas 

da variedade culta” (UFVJM-

PPC, Letras Português/Inglês, 

2011, p. 47).  

 

Descritiva Morfologia e Sintaxe da Língua 

Portuguesa 

“Descrição da estruturação 

sintagmática dos enunciados 

em português” (UFVJM-PPC, 

Bacharelado em Humanidades, 

2012, p. 78). 

 

      Fonte: elaborada pela autora.  

 

No primeiro exemplo do quadro 09, percebemos que, quando nos remetemos ao 

“estudo da norma padrão” de modo a proporcionar o domínio sobre “normas da variedade 

culta” aos professores em formação, a concepção de gramática que se observa é a normativa. 

Segundo Travaglia (2009), essa concepção está atrelada a um conjunto de regras pertencentes 

a uma única variedade da língua -  a norma culta. Por sua vez, o segundo exemplo propõe um 

estudo baseado na “descrição da estruturação sintagmática dos enunciados”, ou seja, o intuito 

é realizar uma descrição sobre o funcionamento da língua, conforme podemos observar em 

Possenti (1996), Perini (2006) e Travaglia (2009). Notamos, então, que a disciplina do 

primeiro exemplo objetiva o domínio das normas da variedade culta, enquanto a disciplina do 

segundo almeja promover uma reflexão sobre como, de fato, a língua funciona.  

 Em conformidade com o terceiro critério (ver página 73), identificamos dez 

disciplinas que fazem menção indireta a alguma concepção de gramática. As ementas que 

englobaram a análise fazem parte das seguintes disciplinas: Semântica e Pragmática, Análise 

do Discurso, Linguística Textual, Aquisição da Linguagem, Sociolinguística: Mudança e 

Variação, Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, Oficina de Texto em Língua 

Portuguesa, Introdução aos Estudos da Linguagem, Sociolinguística e Linguística Histórica da 

Língua Portuguesa, Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa. A partir da análise de 
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conteúdo, conseguimos identificar três concepções de gramática, a saber – a normativa, 

descritiva e internalizada.  

 Em função de as ementas não remeterem textualmente a nenhuma concepção 

de gramática, baseamos a análise na interpretação do discurso materializado no texto com 

base na semântica de algumas palavras ou trechos. Podemos perceber como essas concepções 

são materializadas nas ementas a partir do uso de alguns exemplos, conforme veremos a 

seguir: 

 

Quadro 10 - Análise da ementa das disciplinas (menção indireta) 

CONCEPÇÃO DE 

GRAMÁTICA: 

DISCIPLINA: TEXTO DA EMENTA 

Normativa 

 

Oficina de Texto em Língua 

Portuguesa 

“[...] leitura e produção de 

textos de diferentes gêneros 

com ênfase no texto 

dissertativo de caráter 

acadêmico-científico” 

(UFVJM-PPC, Bacharelado em 

Humanidades, 2012, p. 42). 

. 

Descritiva 

 

Internalizada 

Sociolinguística: Mudança e 

Variação 

“Variação linguística [...]. 

Mudança linguística. As 

transformações fonéticas. A 

etimologia popular” (UFVJM-

PPC, Letras Português/Inglês, 

2011, p. 50).  

. 

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

De acordo com os exemplos citados no quadro 10, podemos verificar as 

concepções de gramática no interior das ementas, mostrando, de forma implícita, como essas 

concepções podem ser consubstanciadas nas disciplinas. Com base nos exemplos, observamos 

que o primeiro deles pode abarcar a concepção de gramática normativa em virtude de 

enfatizar a língua escrita a partir de gêneros pertencentes ao contexto acadêmico. O processo 

de escrita de textos de caráter “acadêmico-científico” demanda a adequação da linguagem e o 

uso da norma-padrão, que são formas prescritas pelas gramáticas normativas, segundo 

Lucchesi (2002).   

No exemplo subsequente, podemos perceber a concepção de gramática descritiva, 

em razão de a disciplina propor um estudo sobre a “etimologia popular”. Conforme 

observamos no dicionário eletrônico Houaiss (2009), a palavra etimologia, em seu significado 

primeiro, pode se referir a estudo tanto da origem quanto da evolução das palavras. O 

segundo significado relacionado ao termo diz respeito a uma disciplina que realiza uma 
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descrição sobre palavras a partir de diferentes estados da língua. A palavra “etimologia” em si 

pode ter outros significados, mas o sentido dado a essa disciplina nesse contexto tem caráter 

descritivo, em que se descreve o funcionamento das variantes linguísticas, as transformações 

que elas sofrem e como que elas se materializam nas línguas de hoje. A elaboração de 

trabalhos dessa natureza faz parte dos pressupostos dessa área do conhecimento. 

Compreendemos, dessa forma, que a realização de estudos como esse requer certo 

entendimento sobre o funcionamento de uma língua.  

Além disso, a disciplina também propõe um estudo sobre as variações e mudanças 

linguísticas da Língua Portuguesa. Para se realizarem estudos sobre as variações linguísticas e 

a “etimologia popular” é necessário, sobretudo, a elaboração de uma descrição sobre o objeto 

a ser estudado, compreendendo que a língua pode sofrer variações a depender da localidade, 

dos interlocutores e do contexto comunicativo, ou seja, podemos inferir que a disciplina 

também poderá abarcar as concepções de gramática internalizada e descritiva. De acordo com 

Travaglia (2009, p. 28), a concepção internalizada considera a língua “como um conjunto de 

variedades utilizadas por uma sociedade de acordo com o exigido pela situação de interação 

comunicativa”. Tanto Travaglia (2009) quanto Perini (2006) concordam que, para 

compreender o conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade, é necessária a realização 

de um estudo sobre o funcionamento da língua que objetiva a descrição de seus fatos, 

registrando-os como eles realmente são.  

Diante da análise, podemos notar a presença de uma série de elementos que nos 

possibilita elaborar uma interpretação sobre o discurso que envolve as ementas das disciplinas 

dos cursos de licenciatura em Letras. De maneira geral, a partir dessa interpretação, podemos 

identificar que as ementas das unidades curriculares propõem um ensino baseado nas 

concepções de gramática normativa, descritiva e internalizada, materializando-as tanto de 

forma direta quanto indireta.  

Vale ressaltar que essa interpretação é baseada nas ementas. Isso não quer dizer 

que os docentes, ao ministrarem as aulas, contemplem alguma dessas concepções, ou que os 

egressos tenham a compreensão sobre essas concepções no processo de formação. Com o 

intuito de perceber se os objetivos das unidades curriculares contemplam alguma concepção 

de gramática, passaremos, no próximo subtópico, a analisá-los.  
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4.2.3 Análise dos objetivos das unidades curriculares 

 

Propomo-nos realizar uma análise sobre os objetivos das disciplinas expostos no 

PPC dos cursos de Letras da UFVJM. Conforme ressaltado no terceiro capítulo, as disciplinas 

ofertadas no curso de Bacharelado em Humanidades não inserem os objetivos das disciplinas 

no PPC. Dessa forma, essa parte da análise será restrita somente as disciplinas pertencentes 

aos cursos de licenciatura, a saber: Semântica e Pragmática, Análise do Discurso, Linguística 

Textual, Aquisição da Linguagem, Sociolinguística: Mudança e Variação, Metodologia de 

Ensino de Língua Portuguesa, Gramática Normativa da Língua Portuguesa I e Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa II. 

Após a aplicação do primeiro e segundo critérios (ver páginas 72 e 73), 

percebemos que somente duas disciplinas fazem menção direta a uma concepção de gramática 

em seus objetivos. Ambas as disciplinas referem-se à concepção normativa, com o intuito de 

promover não somente o acesso à norma-padrão, mas, também, à reflexão sobre o “ensino 

contextualizado da gramática normativa” (UFVJM-PPC, Letras Português/Inglês, 2011, p 47). 

Nesse sentido, podemos verificar essa questão no exemplo apresentado no quadro a seguir: 

 

Quadro 11 - Análise dos objetivos das disciplinas (menção direta) 

CONCEPÇÃO DE 

GRAMÁTICA: 

DISCIPLINA: TEXTO DO OBJETIVO 

Normativa 

 

Gramática Normativa da Língua 

Portuguesa II 

“Promover o acesso à norma 

padrão da língua a partir do 

trabalho com gêneros textuais 

que requerem essa modalidade 

linguística. [...] refletir sobre o 

ensino contextualizado da 

gramática normativa” 

(UFVJM-PPC, Letras 

Português/Inglês, 2011, p 48).  

      Fonte: Elaborado pela autora.  

 

De acordo com o exemplo do quadro 11, percebemos que um dos objetivos dessa 

disciplina está relacionado a uma reflexão sobre ensino contextualizado da gramática 

normativa. Assim, compreendemos que o termo “gramática contextualizada” pode estar 

associado ao pressuposto de que a gramática enquanto “elemento constitutivo das línguas, é 

sempre contextualizada, uma vez que nada do que dizemos – oralmente ou por escrito – 

acontece em abstrato, fora de uma situação concreta de interação” conforme defende Antunes 

(2014, p. 39, grifo da autora). Daí a importância de propor uma reflexão sobre essa questão na 

formação inicial do docente, em razão da “dicotomia posta quando se diz aspectos gramaticais 
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e textuais da fala/escrita” (TRAVAGLIA, 2011, p. 39-40), realizando uma separação 

inexistente, uma vez que, a gramática está totalmente atrelada à produção textual.  

Segundo Travaglia (2011), essa dicotomia é posta a partir de algumas crenças, o 

que pode resultar em problemas no que tange ao ensino da LP, pois algumas crenças e 

posturas dos professores de LP têm conduzido a “estruturar suas atividades para o ensino da 

língua materna de uma maneira que pode ser vista como não sendo a mais desejável em 

termos de uma formação que se pretender dar aos alunos” (TRAVAGLIA, 2011, p. 39-40). A 

formação pretendida, relaciona com o desafio de se formar “poliglotas” na própria língua 

conforme ressalta Bechara (2006), alcançando, dessa forma, os objetivos do ensino da LP 

preconizados pelas orientações curriculares para a Educação Básica.  

Outra questão importante levantada nos objetivos dessa disciplina e sobre a qual 

Travaglia (2011, p. 76) argumenta refere-se ao acesso à norma-padrão, que possibilita aos 

alunos a aquisição de “conhecimentos e habilidades necessários socialmente para agir 

linguisticamente de acordo com o que a sociedade estabeleceu e espera das pessoas”. O 

conhecimento dessa variedade da língua contribui, de certa forma, para o desenvolvimento da 

competência comunicativa do aluno.  

Como resultado dos critérios primeiro e segundo (ver páginas 72 e 73), todos os 

objetivos analisados das disciplinas fazem menção, de forma indireta, a alguma concepção de 

gramática.  Apesar de o exemplo a ser mostrado no quadro 12 não estar em consonância com 

o primeiro critério, conforme destacado no capítulo anterior, decidimos por incluí-lo na 

análise em razão de suas contribuições para o ensino da LP. A partir da análise, observamos a 

presença de duas concepções de gramática – descritiva e internalizada, conforme podemos 

verificar no quadro 12: 

 

Quadro 12 - Análise dos objetivos das disciplinas (menção indireta 

CONCEPÇÃO DE 

GRAMÁTICA: 

DISCIPLINA: TEXTO DO OBJETIVO 

Descritiva 

 

Internalizada 

Metodologia do Ensino em 

Língua Portuguesa. 

“Discutir a relação entre o 

ensino de Língua Portuguesa e 

as concepções 

sociointeracionistas. Discutir as 

diferentes variantes que 

compõem a Língua 

Portuguesa” (UFVJM-PPC, 

Letras Português/Inglês, 2011, p 

81).  

 

      Fonte: Elaborada pela autora.  
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Observamos que a disciplina tem como objetivo a discussão sobre as variantes 

linguísticas, podendo, dessa forma, contemplar as concepções de gramática normativa
41

, 

internalizada e descritiva. Na análise realizada, compreendemos que a proposta da disciplina é 

realizar uma discussão sobre as variações da Língua Portuguesa a partir da perspectiva 

sociointeracionista para o ensino. De acordo com Travaglia (2011), é importante que o ensino 

da LP abranja as várias concepções de gramática de modo a promover o desenvolvimento da 

competência comunicativa, fazendo com que o aluno, usuário da língua, 

 

[...] seja capaz de usar cada vez um número maior de recursos da língua de maneira 

adequada à produção do(s) efeito(s) de sentindo desejado(s) em situações 

específicas de interação comunicativa, o que inclui o uso das diferentes variedades 

linguísticas em termos de dialetos e registros e variedades de modo (oral e escrito) 

(TRAVAGLIA, 2011, p. 54).  

 

Assim, para conseguir promover a competência comunicativa é fundamental 

abordar as concepções de gramática, elaborando uma reflexão sobre como a língua materna é 

falada e sobre o saber linguístico que o falante domina. O intuito é mostrar aos alunos a 

relação entre as variedades da língua usadas pela sociedade e o contexto de uso em que são 

empregadas em conformidade com a situação de interação.  

A partir da discussão apresentada, podemos perceber a materialização das 

concepções de gramática – normativa, descritiva e internalizada no discurso apresentado pelos 

objetivos das disciplinas dos cursos de LPI e LPE, convergindo, assim, com o resultado 

obtido na análise das ementas. Desse modo, ficamos instigamos a entender: quais são as obras 

da área de estudos linguísticos que compõem o processo de formação docente? Essas obras 

apontam para alguma concepção de gramática? Com finalidade de respondermos a essas 

indagações, realizaremos, no próximo subtópico, uma análise sobre a bibliografia das 

disciplinas da área de linguística.  

 

 

4.2.4 Análise da bibliografia das unidades curriculares 

 

Na análise das bibliografias presentes no ementário das disciplinas, conseguimos 

identificar três concepções: normativa, descritiva e internalizada. Conforme descrito no 

capítulo anterior, para a realização dessa análise foi necessário elaborar uma divisão interna 
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 Não abarcaremos a concepção normativa nesse exemplo em razão de termos discutido sobre ela no parágrafo 

anterior.  
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entre as obras, a partir dos seguintes eixos: linguística, gramática, ensino de Língua 

Portuguesa, dicionário e formação docente específica da área de linguagem (ver página 73). A 

realização dessa divisão foi importante no sentido de visualizarmos as obras que seriam 

fundamentais para a identificação da(s) concepção(ões) de gramática abordada(s) na 

bibliografia.   

Decidimos analisar a bibliografia das disciplinas que compõem o processo de 

formação inicial de professores em Língua Portuguesa por acreditarmos que as obras 

abordadas no decorrer desse processo influenciam no perfil do egresso. Além disso, a partir 

da bibliografia das disciplinas conseguimos obter um panorama a respeito dos conhecimentos 

a que os docentes tiveram acesso no processo formativo.  

A concepção de gramática é materializada, sobretudo, a partir de obras que são 

denominadas por gramáticas, assim como por obras que apresentam discussões sobre o ensino 

da Língua Portuguesa e Gramática. Desse modo, os eixos sobre Gramática e ensino de Língua 

Portuguesa foram fundamentais nessa etapa de análise. Observamos que a bibliografia faz 

referência às seguintes gramáticas: Nova Gramática do Português Contemporâneo (CUNHA, 

CINTRA, 2008), Gramática do Português Brasileiro (PERINI, 2010), Gramática Descritiva 

da Língua Portuguesa (PERINI, 2007) e Moderna Gramática Portuguesa (BECHARA, 

2009), abordando, assim, as concepções normativa e descritiva, conforme podemos notar no 

quadro 13:  

 

Quadro 13 - Análise da bibliografia das disciplinas (gramáticas) 

CONCEPÇÃO DE 

GRAMÁTICA: 

OBRA: TEXTO DA OBRA 

Normativa CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. 

Nova gramática do português 

contemporâneo. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon, 2008.  

 

“Trata-se de uma tentativa de 

descrição do português atual na 

sua forma culta, isto é, da 

língua como têm utilizado os 

escritores portugueses, 

brasileiros e africanos do 

Romantismo para cá, dando 

naturalmente uma situação 

privilegiada de autores dos 

nossos dias” (CUNHA, 

CINTRA, 2013, p. XXIV).  

Descritiva PERINI, M. A. Gramática do 

Português Brasileiro. São 

Paulo: Parábola, 2010.  

 

“O objetivo deste livro é 

descritivo: ou seja, pretende 

descrever como é o PB, não 

prescrever formas certas e 

proibir formas erradas” 

(PERINI, 2010, p. 21).  

      Fonte: Elaborada pela autora.  
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Com base no exposto no quadro 13, podemos visualizar a diferença entre 

gramáticas de cunho descritivo e normativo. No primeiro exemplo, temos uma tentativa de 

“descrição do português atual na sua forma culta” (CUNHA; CINTRA, 2013, p. XXIV), ou 

seja, considera-se, portanto, somente a variedade culta da língua. Essa gramática aborda as 

normas e convenções consideradas de bom uso da língua que, segundo Travaglia (2009, p. 

24), configura “o falar e o escrever bem”. As normas apresentadas por essa gramática são 

materializadas a partir da apresentação de conceitos de natureza normativa em que o principal 

intuito é a prescrição de formas linguísticas. Dessa forma, em nossa análise não consideramos 

o termo “descrição” em sentido literal por ele divergir da perspectiva adotada por Travaglia 

(2009). Por sua vez, no segundo exemplo, percebemos que a gramática elaborada por Perini 

(2010) propõe descrever o Português Brasileiro de modo a retratar os fatos da língua, 

divergindo da proposta de Cunha e Cintra (2013), que tende a prescrever o uso considerado 

correto da língua. Em gramáticas descritivas, o trabalho do gramático está atrelado à 

observação das formas linguísticas empregadas pelos falantes. Os conceitos expostos em 

gramáticas dessa natureza são de cunho descritivo, em razão de serem elaborados a partir de 

observações sobre o uso da língua.   

Além das obras denominadas por gramática, notamos também a presença de 

outros livros que são fundamentais no que se refere ao ensino da gramática na Educação 

Básica. Essas obras abarcam as concepções normativa, descritiva e internalizada, 

contextualizando o seu ensino na escola de forma a salientar a importância de o ensino de 

Língua Portuguesa ser constituído a partir das variedades linguísticas, incluindo, também, a 

língua considerada como padrão. Podemos visualizar essas questões nos exemplos
42

 expostos 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 14 - Análise da bibliografia das disciplinas (ensino de LP) 

CONCEPÇÃO DE 

GRAMÁTICA: 

OBRA: TEXTO DA OBRA 

Normativa 

 

Descritiva 

 

Internalizada 

Gramática e Interação de 

Travaglia. 

“Se a nossa questão é o ensino 

de gramática, é preciso dizer 

também o que se entende por 

gramática e, de acordo com 

cada concepção, o que seria 

saber gramática e o que é ser 

gramatical” (TRAVAGLIA, 

2009, p. 24, grifos do autor).  

Normativa 

 

Descritiva 

Gramática: ensino plural de 

Travaglia.   

 

“Finalmente, a explicitação 

da(s) gramática(s) da língua em 

gramáticas descritivas e 
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 Os trechos foram selecionados em função de fazerem referência direta a alguma concepção de gramática.  
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normativas pode ser utilizada 

para muitos propósitos distintos. 

Dessa forma, a gramática não é 

um fato ou fenômeno singular, 

mas um fato ou fenômeno 

plural” (TRAVAGLIA, 2011, 

p. 09).  

Normativa 

 

Descritiva 

 

Internalizada 

Por que (não) ensinar 

gramática na escola de 

Possenti.  

 

“No que segue, proponho que se 

aceite, para efeito de 

argumentação, que a palavra 

gramática significa conjunto 

de regras” (POSSENTI, 1996, 

p. 63).  

Normativa 

 

Descritiva 

 

Internalizada 

Que Gramática Estudar na 

Escola? de Neves. 

“Assenta-se a necessidade de 

uma gramática escolar que não 

apenas contemple uma 

taxonomia e um elenco de 

funções mas que, legitimada 

pela sua relação com uso 

efetivo da língua, dê conta dos 

usos correntes atuais, não 

perdendo de vista o natural e o 

eficiente convívio de variantes 

no uso linguístico, incluída, aí, 

a norma tradicionalmente 

considerada padrão” (NEVES, 

2015, p. 11).  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

De acordo com a análise da bibliografia, encontramos outras obras que retratam o 

ensino da gramática no âmbito escolar. Contudo, no quadro 14, procuramos apresentar as 

obras que, de certa forma, foram basilares para a construção da discussão apresentada nesta 

pesquisa. Com base nas obras expostas, percebemos a necessidade de a escola abordar a 

língua como ela realmente é, expondo seus usos efetivos em conformidade com o contexto de 

comunicação. A partir das obras analisadas, notamos uma mudança de perspectiva escolar em 

que o ideal é mostrar ao aluno como a língua realmente funciona, ou seja, não se deve 

restringir o ensino somente à concepção normativa. Mas será que a escola contempla 

efetivamente o ensino de todas as variedades? 

Devemos salientar que é papel da escola, também, promover o conhecimento da 

Língua Padrão, conforme argumenta Neves (2015, p. 128): 

 

[...] a escola tem a obrigação, sim, de manter o cuidado com a adequação social do 

produto linguístico de seus alunos, isto é, ela tem de garantir que seus alunos 

entendam que têm de adequar registros, e ela tem de garantir que eles tenham 

condições de mover-se nos diferentes padrões de tensão ou de frouxidão, em 

conformidade com as situações de produção. Isso é obrigação da escola, que a 

escola antiga valorizou tanto – no que respeita à norma-padrão -, a ponto de por isso 

ela ser estigmatizada, e que, em nome da própria Linguística, a escola de hoje 

negligencia.  
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Reforçando a ideia de Neves (2015), desse modo, é função da escola oportunizar 

o aprendizado da Língua Padrão conforme os direcionamentos dados hoje pela Linguística, de 

forma que esse aprendizado não se reduza à morfossintaxe da frase, mas que abarque as 

práticas de linguagem dos aprendizes. O ensino da gramática normativa, quando se baseia no 

estudo de frases descontextualizadas, negligencia, de certo modo, o aprendizado da Língua 

Padrão. Dessa forma, podemos notar que, para a escola promover a competência linguística 

dos alunos, é importante que ela dê conta de proporcionar a eles o acesso a uma gramática 

que, segundo Travaglia (2011), é um fenômeno ou fato plural, em função de seus variados 

propósitos, ou seja, dos seus contextos de uso.  

Portanto, em nossas análises, reconhecemos as concepções de gramática 

normativa, descritiva e internalizada de acordo com a bibliografia apresentada pelas 

disciplinas dos cursos. Essa constatação nos leva a inferir que os PPC das licenciaturas em 

Letras da UFVM abordam essas concepções, que são materializadas através das ementas, 

objetivos e bibliografia das disciplinas. Diante dos resultados obtidos até o momento, 

perguntamo-nos: será possível identificar no discurso dos docentes do curso as três 

concepções? Por sua vez, o egresso consegue perceber alguma dessas concepções no processo 

de formação? Em razão desses questionamentos compreendemos que a interpretação somente 

do PPC das licenciaturas em Letras da UFVJM não é suficiente para a identificação da(s) 

concepção(ões) de gramática desses cursos por fornecer uma visão parcial do que ocorre. Por 

essa razão, perguntamos diretamente aos docentes e egressos a respeito dessas questões.   

 

 

4.3 Questionários 

 

Com o objetivo de identificar a(s) concepção(ões) de gramática presente(s) no 

processo de formação dos cursos de Letras da UFVJM, propomo-nos a realizar uma análise 

sobre as respostas obtidas nos questionários
43

 aplicados aos sujeitos da amostra. Esse 

processo de análise de conteúdo abarcou as categorias sobre perfil do professor, formação 

docente, ensino de LP e gramática, em função da nossa pergunta de pesquisa.  

 

                                                           
43

 Não analisamos todas as perguntas realizadas nos questionários em função de dois motivos: nem todos os 

participantes compreenderam as perguntas dos questionários no que tange as categorias de Currículo e 

Metodologia e Prática docente e por essas perguntas não contribuiriam para o entendimento do nosso objeto de 

pesquisa.  
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4.3.1 Professores Formadores (Docentes) 

 

O nosso mapeamento profissional, de acordo com o quadro 15, mostra que os 

docentes que participaram da pesquisa ministraram disciplinas no período entre 2012 a 2015. 

Essas disciplinas pertencem aos eixos estudos linguísticos, conhecimentos em educação e 

conhecimentos em pesquisa científica. Conforme podemos notar no quadro, as disciplinas 

ministradas por eles têm caráter teórico e prático, sendo consideradas fundamentais tanto no 

que se refere ao aprendizado sobre a língua e linguagem, quanto sobre o próprio fazer 

docente. Outro dado relevante para a pesquisa é fato de que as disciplinas de Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa I e Gramática Normativa da Língua Portuguesa II foram 

ofertadas e ministradas por esses docentes no decorrer do processo de formação dos egressos 

que participaram da pesquisa.  

 

Quadro 15 - Relação entre professor formador e disciplinas ministradas 

 RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR FORMADOR E AS DISCIPLINAS MINISTRADAS 

(2012 A 2015) 

ESTUDOS LINGUÍSTICOS CONHECIMENTOS EM 

EDUCAÇÃO 

CONHECIMENTOS 

EM PESQUISA 

CIENTÍFICA 

PFE (A)  Semântica e pragmática; 

 Morfologia e sintaxe; 

 Semiologia e 

comunicação; 

 Sociolinguística, 

 Aquisição da Língua 

Materna; 

 Introdução aos Estudos da 

Linguagem.   

 

  

PFE (B)  Fonética e fonologia; 

 Gramática normativa da 

Língua Portuguesa II. 

 

 Estágio 

Supervisionado em Língua 

Portuguesa e suas 

respectivas literaturas I. 

 

PFE (C)  Análise do discurso; 

 Introdução aos Estudos 

Linguísticos; 

 Tópicos especiais IV 

(ênfase em oralidade). 

 

 Estágio 

Supervisionado em Língua 

Portuguesa e suas 

respectivas literaturas I; 

 Estágio 

Supervisionado em Língua 

Portuguesa e suas 

respectivas literaturas II; 

 Estágio 

Supervisionado em Língua 

Portuguesa e suas 

respectivas literaturas III; 

 

PFE (D)  Oficina de texto em 

Língua Portuguesa; 

 Sociolinguística e 

 Estágio 

Supervisionado em Língua 

Portuguesa e suas 
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Linguística histórica da Língua 

Portuguesa; 

 Morfologia e sintaxe.  

respectivas literaturas III. 

PFE (E)  Oficina de texto em 

Língua Portuguesa; 

 Sociolinguística e 

Linguística histórica da Língua 

Portuguesa; 

 Cognição, representação 

linguística e interação; 

 Semântica e pragmática; 

 Gramática normativa da 

Língua Portuguesa I. 

 Didática 

fundamental. 

 Metodologia 

de ensino de Língua 

Portuguesa
44

; 

 Trabalho de 

conclusão de curso.  

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Com a intenção de verificar se o docente participante da pesquisa fez parte do 

processo de formação do egresso também participante, colocamos uma questão de múltipla 

escolha no questionário dos egressos de modo a mapear os professores que fizeram parte da 

sua formação. O nosso resultado mostra que apenas o PFE D não ministrou aulas a todos os 

egressos que responderam ao questionário. Podemos verificar essa relação entre professores 

formadores e professores formados no quadro 16, a seguir:  

 

Quadro 16 - Relação entre professor formado e professor formador no processo de formação docente 

 RELAÇÃO ENTRE PROFESSOR FORMADO E 

PROFESSOR FORMADOR 

PROFESSORES FORMADORES 

PFO (A) Professor formador (A) 

Professor formador (B) 

Professor formador (C) 

Professor formador (E) 

 

PFO (B) Professor formador (A) 

Professor formador (B) 

Professor formador (C) 

Professor formador (D) 

Professor formador (E) 

 

PFO (C) Professor formador (A) 

Professor formador (B) 

Professor formador (C) 

Professor formador (E) 

 

PFO (D) Professor formador (A) 

Professor formador (B) 

Professor formador (C) 

Professor formador (E) 

 

PFO (E) Professor formador (A) 

Professor formador (B) 

Professor formador (C) 

Professor formador (D) 

Professor formador (E) 

 

 

              Fonte: elaborada pela autora. 

                                                           
44

 Essa disciplina encontra-se nesse eixo nos PPC dos cursos de Letras que estão em vigência, porém a discussão 

proposta no interior de sua ementa não está relacionada às questões metodologias, mas sim didáticas.  
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Esse dado é fundamental no sentido de compreendermos as questões que 

envolvem as concepções de gramática a partir da triangulação dos dados, uma vez que a 

maior parte dos docentes teve participação efetiva na formação dos egressos participantes. Em 

virtude de o questionário ter sido verticalizado, as primeiras perguntas foram baseadas em 

temáticas mais abrangentes até chegarmos à temática mais específica – gramática. Dessa 

forma, analisaremos essas perguntas em conformidade com a ordem apresentada por elas no 

questionário aplicado.  

A primeira categoria analisada foi a formação docente. Notamos na análise que 

todos os PFE apresentaram a mesma concepção sobre formação – relação entre saberes de 

caráter teórico e prático. Essa concepção apresentada pelos docentes converge, em parte, com 

a definição de Tardif (2014, p. 36), que a compreende como um conjunto de saberes que são 

“oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. 

De acordo com o quadro 17, percebemos como essa concepção é materializada nos discursos 

dos PFE. 

 

Quadro 17 - Análise da categoria formação docente 

CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO 

DOCENTE: 

PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO 

Relação entre saberes de caráter 

teórico e prático.  

 

PFE A  “[...] sem as formações teórica e técnica, 

prévias ou concomitantes à prática, a 

formação fica exageradamente intuitiva. Pra 

se fazer bem, pra dar aulas boas, tem que 

haver conhecimento sobre o tema. Os 

elementos didáticos e pedagógicos não são 

secundários, mas deve derivar do 

conhecimento específico da disciplina a ser 

ensinada”.  

Relação entre saberes de caráter 

teórico e prático.  

 

PFE C “Compreende uma interlocução entre escola 

e universidade, professor e aluno, teoria e 

prática, entre metodologias de ensino. Está 

atrelada ao desenvolvimento de 

competências e habilidades capazes de 

potencializar essa interlocução”. 

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

A partir dos exemplos apresentados no quadro 17, notamos que o PFE A e PFE C 

compreendem que a formação docente não é constituída somente pelos conhecimentos 

teóricos e práticos, mas também pelos elementos didáticos e pedagógicos enquanto parte 

integrante de um conhecimento específico que envolve o objeto de ensino. Essa percepção de 

formação docente se aproxima da discussão elaborada por Tardif (2014), sobretudo, por 

compreender que a formação docente é constituída por uma gama de saberes que advém tanto 

da formação científica quanto da prática profissional.  
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Além de identificarmos a concepção de formação docente presente nos discursos 

dos sujeitos formadores, propomo-nos a observar a relação que se estabelece entre a 

concepção de formação e a identidade do professor
45

, especificamente, de Língua Portuguesa. 

Esse entendimento nos ajudará a perceber como a identidade do professor é projetada nesse 

processo de formação e quais são os conhecimentos e/ou saberes que a envolve.  

Analisamos a subcategoria denominada por conhecimentos necessários para se 

criar a identidade do professor. Identificamos, com a análise de conteúdo, que os PFE 

projetam a identidade docente (MACEDO, 2011) em Língua Portuguesa a partir de um 

conjunto de conhecimentos de cunho técnico, teórico (Língua e Literatura) e metodológico, 

conforme podemos observar nos exemplos do quadro 18 a seguir: 

 

Quadro 18 - Análise da subcategoria conhecimentos necessários para se criar a identidade do professor 

CONHECIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA SE 

CRIAR A IDENTIDADE DO 

PROFESSOR: 

PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO  

Engloba conhecimentos de cunho 

técnico, teórico (Língua e 

Literatura), metodológico, didático, 

experiencial.   

 

PFE C “Para legitimar a identidade de professor de 

LP, o indivíduo precisa ter conhecimentos 

teóricos e metodológicos. Do ponto de vista 

teórico, o professor precisa ter 

conhecimentos básicos de língua e 

linguagem e seus diversos níveis de 

apreensão, análise e uso (fonológico, 

morfológico, sintático, semântico, textual e 

discursivo). Do ponto de vista 

metodológico, o professor de LP precisa 

saber planejar, executar, tendo em vista 

uma transposição didática factível, e 

avaliar o ensino-aprendizado dos 

conteúdos ministrados no interior da 

disciplina”.  

Engloba conhecimentos de cunho 

técnico, teórico (Língua e 

Literatura), metodológico, didático, 

experiencial.   

 

PFE E “A construção da identidade do professor de 

Língua Portuguesa se constrói, por um lado, 

na interação dos conhecimentos formativos: 

i) teórico-científico, ii) didático e iii) 

experiencial. A construção dessa identidade 

é também influenciada pelas expectativas 

pessoais dos docentes sobre si mesmos e 

sobre a profissão. Não podendo ser reduzida 

somente aos conhecimentos teóricos e 

didáticos em função da sua construção 

ocorrer a partir da interação e interdependia 

dos conhecimentos formativos e os 

experienciais”. 

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

                                                           
45

 A compreensão do termo identidade, conforme o discutido no segundo capítulo desta dissertação, é projetada 

(MACEDO, 2011). Nesse caso, temos uma concepção de identidade que é projetada pelos próprios docentes que 

atuam nos cursos de Letras da UFVM. 
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Com base nos exemplos do quadro 18, podemos compreender que a construção 

dessa identidade projetada é composta por uma inter-relação entre os conhecimentos sobre 

Língua e Literatura – objetos de ensino e conhecimentos de ordem metodológica e didática – 

que se referem à prática docente. Dessa forma, notamos que a construção dessa identidade do 

professor de LP está vinculada aos seus objetos de ensino que são instrumentos para o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas com a comunicação e interação (DOLZ, 

SILVA-HARDMEYER, 2016).  

Além desse entendimento sobre os conhecimentos relacionados à projeção da 

identidade docente que apareceram no discurso dos PFE, identificamos, também, outros 

elementos como, por exemplo, a importância do saber experiencial nessa construção. Segundo 

o observado, a identidade docente não pode ser reduzida somente aos saberes teóricos e 

metodológicos, em razão de ela ser construída a partir da interação desses conhecimentos com 

a experiência docente. Isso converge com a discussão apresentada por Tardif (2014, p. 54), 

para quem  

 

[...] os saberes experienciais surgem como um núcleo vital do saber docente, núcleo 

a partir do qual os professores tentam transformar suas relações de exterioridade 

com os saberes em relações de interioridade com sua própria prática. Nesse sentido, 

os saberes experienciais não são saberes como os demais, mas retraduzidos, polidos 

e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência.  

 

Dessa maneira, conseguimos compreender o discurso apresentado pelo PFE E que 

expõe essa relação de “interação e interdependência dos conhecimentos formativos e os 

experienciais”. A experiência docente é fundamental no discernimento entre o que ensinar e 

como ensinar, e essas questões somente são definidas a partir do momento em que o professor 

internaliza esse saber, baseando-se em seu próprio fazer docente e ser docente.   

Segundo esse resultado, podemos perceber que existe uma relação entre a 

concepção de formação docente e a projeção da identidade docente. Ambos perpassam por 

questões sobre o processo formativo, saberes práticos e experienciais. A construção da 

identidade docente está, em parte, associada à concepção de formação docente proposta nos 

cursos de licenciatura. É a partir do reconhecimento com a identidade projetada pelo curso de 

formação que a identidade docente se constrói, baseando-se nos atos de pertencimento e nas 

atribuições que são postas aos professores (em formação) pelo PPC e pela sociedade 

(DUBAR, 2005).  

A partir dessa compreensão sobre concepção de formação docente e a construção 

da identidade desse professor, passaremos a analisar a categoria sobre ensino de LP, de modo 
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a identificar a concepção de língua e linguagem dos docentes que atuam nesse processo 

formação. Apesar de não termos nos debruçado sobre essa questão no primeiro capítulo, os 

resultados apontam para uma relação entre a concepção de gramática com as de língua e 

linguagem. Em razão disso, decidimos incluir essa categoria em nossa análise.  

De acordo com a análise realizada, percebemos que os docentes apresentam a 

concepção de linguagem baseada na perspectiva interacionista e a de língua como um 

conjunto de signos utilizados com a finalidade de interagir com o outro. Nessa concepção, a 

linguagem é considerada como “forma ou processo de interação” (TRAVAGLIA, 2009, p. 

23). Podemos visualizar essa concepção nos exemplos apresentados pelo quadro 19:  

 

Quadro 19 - Análise sobre a concepção de língua e linguagem 

CONCEPÇÃO DE LÍNGUA E 

LIGUAGEM: 

PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO  

Concepção de linguagem baseada 

na perspectiva interacionista, e a 

concepção de língua compreendida 

como um conjunto de signos 

utilizados para a interação.   

 

PFE B “Existem várias concepções. Mas acredito 

na concepção de linguagem como forma 

de interação, qualquer tipo de comunicação 

entre indivíduos (da mesma espécie ou não). 

A língua, para mim, é uma manifestação 

de comunicação com palavras”.  

Concepção de linguagem baseada 

na perspectiva interacionista, e a 

concepção de língua compreendida 

como um conjunto de signos 

utilizados para a interação.   

 

PFE C “Linguagem é uma forma de interação 

constitutiva dos sujeitos que interagem. 

Língua é uma estrutura que se constitui a 

partir de signos linguísticos”.  

      Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A concepção de linguagem interacionista é aquela que, segundo Travaglia (2009, 

p. 23), concebe a língua como uma forma de “realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor 

ouvinte/leitor” e, não somente transmissão ou exteriorização do pensamento, sendo uma 

forma de ação em diversas situações comunicativas. Para Travaglia (2009), a linguagem está 

atrelada à interação humana, a partir da produção de sentidos entre interlocutores em um dado 

contexto de comunicação que é socialmente e ideologicamente situado. Essa concepção sobre 

linguagem é baseada na perspectiva bakhtiniana (2011) e tem sido adotada pelas diretrizes 

curriculares no ensino da Língua Portuguesa, conforme o exposto no primeiro capítulo.  

Nesse sentido, com intuito de perceber como essa concepção sobre língua e 

linguagem interagem com o ensino da LP, propomo-nos a analisar a subcategoria sobre 

conhecimentos necessários para promover o ensino de LP. A partir das respostas obtidas 

pelos PFE, conseguimos perceber que esses conhecimentos se referem à língua e linguagem, 

conforme podemos visualizar nos exemplos do quadro 20, a seguir: 
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Quadro 20 - Análise sobre conhecimentos necessários para promover o ensino de LP 

CONHECIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA 

PROMOVER O ENSINO DE 

LP: 

PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO  

Conhecimentos sobre língua e 

linguagem.  

PFE D “Acredito que, para se promover o ensino de 

Língua Portuguesa, seja necessário o 

conhecimento do que é linguagem, o que é 

a língua e seus diferentes usos e, ainda, do 

próprio processo de ensino-aprendizagem, 

tendo em vista o conhecimento prévio, a 

realidade sociocultural e os propósitos do 

conhecimento escolar”.  

Conhecimentos sobre língua e 

linguagem. 

PFE E “São necessários conhecimentos bem 

fundamentados do que seja linguagem e 

língua, com base nos quais serão eleitos os 

principais temas a serem trabalhados e as 

práticas de ensino para promovê-los. Assim, 

caso se opte por uma concepção mais 

interacionista de língua e linguagem, o 

trabalho com os “gêneros textuais”, por 

exemplo, assume protagonismo, por 

proporcionar um terreno fecundo para 

abordar a língua em suas diferentes 

realizações”. 
      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

De acordo com a análise, notamos a presença de outros elementos no discurso dos 

docentes que complementam esses conhecimentos citados como, por exemplo, a questão da 

criatividade aliada ao ensino da língua, os diferentes usos da língua, o contexto de ensino, o 

conhecimento prévio dos aprendizes etc. Vale ressaltar que um docente não compreendeu a 

pergunta do questionário, portanto, essa análise se restringiu às respostas dos demais 

participantes.  

De modo a compreender se a concepção de língua e linguagem tem relação com 

os objetivos de ensino da Língua Portuguesa, decidimos, então, analisar essa subcategoria. 

Identificamos, no discurso dos PFE, que o objetivo do ensino da Língua Portuguesa é 

promover a competência comunicava. Notamos essa questão nos exemplos apresentados no 

quadro 21, a seguir: 

 

Quadro 21 - Análise dos objetivos da Língua Portuguesa 

OBJETIVOS DO ENSINO DA 

LP: 

PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO  

Promover a competência 

comunicativa.  

 

PFE D “O ensino de Língua Portuguesa tem como 

objetivo principal o desenvolvimento da 

competência comunicativa”. 

Promover a competência 

comunicativa.  

 

PFE E “Como parto de uma concepção de 

linguagem como forma de interação, 

considero que o objetivo principal é o 

desenvolvimento da capacidade 
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comunicativa dos aprendizes, visando à 

formação de “poliglotas” na própria língua”.  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Conforme os exemplos do quadro 21, podemos perceber que o objetivo da Língua 

Portuguesa exposto pelos PFE tem correlação com a concepção de língua e linguagem 

adotada por eles. Essa relação reside no fato de que o desenvolvimento da competência 

comunicativa se relaciona com a capacidade de adequação das escolhas linguísticas do 

usuário da língua, de acordo com o contexto de interação (TRAVAGLIA, 2009), assumindo, 

desse modo, a língua e linguagem como forma de interação humana. O ensino da Língua 

Portuguesa, nesse prisma, contribui para a formação de “poliglotas dentro de sua própria 

língua”, conforme defende Bechara (2006) e citado pelo PFE E.  

A partir de todas as questões levantadas, podemos notar a inter-relação entre as 

concepções de língua e linguagem, os objetivos do ensino da Língua Portuguesa aliados, em 

parte, com o próprio processo de formação e a projeção da identidade docente. Com base na 

discussão apresentada, abordaremos a análise sobre a(s) concepção(ões) de gramática 

adotada pelos docentes. 

Sobre a concepção adotada pelos sujeitos formadores, podemos inferir que se 

relaciona com um conjunto de regras, sendo, portanto, normativa, internalizada e descritiva. 

Podemos verificar essa concepção nos exemplos mostrados no quadro 22: 

 

Quadro 22 - Análise da concepção de gramática 

CONCEPÇÃO DE 

GRAMÁTICA: 

PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO  

Normativa; 

 

Descritiva; 

 

Internalizada.  

 

PFE C “Conjunto de regras de funcionamento da 

estrutura da língua e de seus usos pelos 

indivíduos”.   

Normativa; 

 

Descritiva; 

 

Internalizada.  

 

PFE E “[…] existem variados tipos de gramáticas, 

vinculadas a perspectivas e objetivos 

diferenciados. Feita essa ressalta, é possível 

afirmar que, de maneira bastante 

reducionista, gramática pode ser definida 

como um “conjunto de regras”. Possenti 

diferencia o “conjunto de regras que devem 

ser seguidas” (a gramática normativa), o 

“conjunto de regras que são seguidas” (a 

gramática descritiva) e o “conjunto de 

regras que o falante domina” (a gramática 

internalizada). São três perspectivas 

abrangentes e diversas do que seja esse 

“conjunto de regras”. O objetivo do autor é, 

naturalmente, levar à reflexão de que 
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“conjunto de regras” (gramática) não é 

sinônimo de “norma-padrão”.  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Esse é um dado relevante não somente por estar relacionado com a nossa pergunta 

central de pesquisa, mas por convergir com as concepções de língua e linguagem, bem como 

com os objetivos do ensino da Língua Portuguesa de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998). Para se formar poliglotas na própria língua a que se refere Bechara (2006) é 

necessário o conhecimento sobre a gramática que o aluno tem na mente, sobre a gramática 

utilizada em contextos formais de interação e, também, sobre a gramática que abarca o 

funcionamento da própria língua. Para isso, é necessário desenvolver o ensino da LP 

mostrando aos alunos as variedades da língua e os contextos de uso de cada variante.  

A análise da categoria utilidade da gramática para o ensino de LP mostrou-nos 

que a gramática, no âmbito do ensino da LP, serve para promover a reflexão sobre o uso da 

própria língua nos diversos contextos de comunicação. Daí a importância de o ensino da 

Língua Portuguesa ser baseado nessas três concepções, conforme observamos no quadro 23: 

 

Quadro 23 - Análise da utilidade da gramática para o ensino de LP 

UTILIDADE DA GRAMÁTICA 

PARA O ENSINO DA LP: 

PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO  

Promover a reflexão sobre o uso da 

própria língua nos diversos 

contextos de comunicação.  

 

PFE A “Para mim, gramática não é um livro de 

referência, mas uma forma como as pessoas 

organizam seus recursos de fala e escrita 

com o intuito de permitir a comunicação. Ou 

seja, uma criança brasileira precisa da 

gramática do brasileiro e do português 

para se comunicar em brasileiro ou em 

português em diferentes contextos de uso. 

Ela pode falar de um jeito e escrever de 

outro. Nos dois casos, para que ela tenha 

sucesso, as gramáticas dessas duas línguas 

irmãs adotivas devem ser aprendidas 

plenamente”.  

Promover a reflexão sobre o uso da 

própria língua nos diversos 

contextos de comunicação.  

 

PFE E “Uma vez que são variados os tipos de 

gramática, naturalmente são diferentes as 

funções que cada tipo desempenha. 

Acredito, contudo, que essa pergunta se 

refere à gramática normativa no contexto 

escolar. Nessa visão mais específica, 

considero que a gramática deveria servir 

como um objeto de reflexão sobre a 

própria língua, isto é, a gramática deve ser 

parte de um trabalho mais articulado, 

integrando a produção textual, por exemplo. 

Assim, o ensino de gramática 

necessariamente tem que estar inserido 

num contexto”. 

      Fonte: Elaborada pela autora.  
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Essa compreensão sobre a organização dos recursos da fala e da escrita no 

processo de comunicação é fundamental no sentido de se estabelecer uma comunicação 

considerada eficiente. Outra questão importante nesse contexto é a identificação da concepção 

de erro admitida pelos professores em seus discursos. A partir da análise dessa subcategoria, 

notamos que os PFE apresentaram dois conceitos baseados na concepção normativa e 

descritiva, conforme notamos no quadro 24, a seguir: 

 

Quadro 24 - Análise da concepção de erro 

CONCEPÇÃO DE ERRO: PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO  

Existem duas concepções de erro: 

uma embasada na gramática 

descritiva (construções 

agramaticais) e a outra na gramática 

normativa (construções que não 

estão adequadas ao uso normativo).  

 

PFE C “Um erro só existe em relação a uma norma. 

Do ponto de vista da Gramática Tradicional, 

erro seria qualquer desvio da norma 

prescrita por esta gramática”.  
 

Existem duas concepções de erro: 

uma embasada na gramática 

descritiva (construções 

agramaticais) e a outra na gramática 

normativa (construções que não 

estão adequadas ao uso normativo).  

 

 

PFE D “Posso falar em “erro” de duas formas. Uma 

diz respeito aos casos de adequação e 

inadequação, em que o erro seria o 

inadequado dentro do que se espera 

quanto ao uso de determinada variedade 

da língua em um determinado contexto. 

Outra forma diz respeito aos casos de 

agramaticalidade, em que o erro seria o 

uso de determinada estrutura linguística 

inexistente na língua”.  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

De acordo com os exemplos expostos no quadro 24, podemos observar que, a 

concepção normativa de erro está relacionada às construções que são consideradas 

inadequadas em determinados contextos de interação, não seguindo à risca a norma 

estabelecida nas gramáticas que afirmam descrever a Língua Padrão. Encontramos em 

Travaglia (2009, p. 31) o argumento que sustenta o fato de a gramática normativa ser 

considerada “uma espécie de lei que regula o uso da língua em uma sociedade”. 

Diferente da concepção de erro da gramática normativa, para a gramática 

descritiva, esse se refere a construções linguísticas que não são reconhecidas por falantes de 

uma língua por não serem utilizadas por alguma comunidade de fala. Essa compreensão sobre 

erro decorre do objetivo da gramática descritiva que está associada à elaboração de descrições 

do funcionamento da língua, de modo a estabelecer regras de uso determinando o que é, de 

fato, gramatical. Segundo Neves (2015, p.156), o uso dos conceitos certo e errado são 

complexos de serem empregados no contexto escolar, a não ser quando ocorre de o aluno 

elaborar construções que ferem “a própria gramaticalidade, isto é, em referência e sequências 
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que escapam à gramática da língua, sequências nunca ocorrentes em produções linguísticas de 

faltante nativo, por menos letrado que ele seja”.  

Com o intuito de complementar a análise realizada, apresentamos também, a 

concepção de regra adotada pelos docentes. A partir da análise realizada, notamos que a 

concepção de regra presente no discurso dos PFE se relaciona àquilo que os falantes usam, 

podendo ser descrita com base na observação dos fenômenos da língua, conforme podemos 

verificar no quadro 25. 

 

Quadro 25 - Análise da concepção de regra 

CONCEPÇÃO DE REGRA: PROFESSOR 

FORMADOR: 

CONTEÚDO  

Regra é o que os falantes usam.  

 

PFE A “Pode-se pensar a regra como algo que deve 

ser seguido. Por exemplo, existe uma regra 

da gramática escolar que diz ser errado, 

contra a regra, o uso de pronomes oblíquos 

em inicio de frase. Assim, me chamo Pedro 

e Te convidei para jantar seriam frases 

ofensivas à regra da gramática escolar. No 

entanto, e aqui entra a segunda concepção, 

regra é o jeito que as pessoas usam o 

vernáculo no seu dia a dia. Essa segunda 

acepção tem a ver com a visão gerativa dos 

Princípios e Parâmetros. Os Parâmetros 

quem os define, quem gera as regras, é o uso 

do vernáculo; não é a escola”. 

Regra é o que os falantes usam.  

 

PFE C “Uma regra é uma regularidade 

linguística, que pode ser descrita a partir da 

observação de fenômenos linguísticos”.  
  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Com base nos exemplos apresentados no quadro 25, notamos que a noção de 

regra tem relação direta com os usos linguísticos empregados pelos falantes da língua, 

abarcando, assim, todas as acepções sobre gramática apresentadas na análise descrita. Vale 

ressaltar que um PFE associou a palavra regra a um “conjunto de normas que compõem o 

sistema da língua”. Com base nas concepções apresentadas por ele nas demais questões, 

compreendemos que a palavra norma se refere àquilo que Lucchesi (2002) define por 

habitual, fato recorrente em uma tradição de uma comunidade. Assim, o termo norma é 

interpretado como algo que é “normal” no sentido de ser “determinado pela frequência e pela 

regularidade de uso de uma comunidade linguística”, conforme afirma Neves (2015, p. 156).  

Desse modo, podemos verificar que as concepções de erro e regra estão 

associadas às concepções de gramática adotadas pelos PFE. Na tentativa de correlacionarmos 

os dados obtidos entre os elementos analisados, consideramos válido ressaltar que o PPC dos 
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cursos de Letras da UFVJM e os linguistas que atuam no processo de formação docente 

assumem em seus discursos a mesma concepção sobre gramática que se relaciona com um 

“conjunto de regras”. Assim, torna-se imprescindível nos perguntarmos: será que as 

concepções apresentadas por essa análise converge com as concepções adotadas pelos 

professores formados nos cursos de Letras da UFVJM? Com o intuito de identificar quais 

concepções de gramática são essas, passaremos no próximo tópico a analisar os questionários 

aplicados aos egressos dos cursos de Letras da UFVJM.  

 

 

4.3.2. Professores Formados (Egressos) 

 

A primeira categoria analisada foi formação docente para esse grupo de sujeitos. 

Com base na análise, conseguimos identificar a concepção de formação docente dos PFO que 

se refere à articulação entre os saberes teórico e prático, conforme o ilustrado nos exemplos 

do quadro 26.   

 

Quadro 26 - Análise da categoria formação docente 

CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO 

DOCENTE: 

PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO 

Articulação entre os saberes teórico 

e prático.  

 

PFO A “Todo o conhecimento teórico e prático 

passado nas disciplinas de um curso que 

permitem a aplicabilidade do ensino-

aprendizagem em uma sala de aula. 

Conhecimento esse que permite ao professor 

um domínio e competência para ministrar 

suas aulas”. 

Articulação entre os saberes teórico 

e prático.  

 

PFO C “Passei a compreender que a formação 

incluía toda aquela teoria, mas, que faria 

sentido somente intercalado com a prática. 

O professor que é atuante ele se forma 

constante com estudo e com sua prática. A 

formação ela é inicial (a base) e continuada 

(no decorrer da atuação)”. 

 

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

De acordo com os exemplos mostrados no quadro 26, podemos perceber a relação 

entre os saberes teóricos que derivam do processo de formação científica articulados com as 

práticas de ensino, ou seja, com as experiências advindas da atuação profissional. Nesse 

sentido, o fazer docente enquanto prática é tão importante quanto à formação científica 

oferecida ao professor nos cursos de licenciatura, conforme o ressaltado por Tardif (2014). 

Essa concepção de formação docente se assemelha com a concepção apresentada pelos PFE: 
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tanto os PFE quanto os PFO concordam que os saberes da formação científica não são 

suficientes para a formação do professor. Daí advém a importância da prática nesse processo, 

que pode ser justificado com a perspectiva de Dolz e Silva-Hardmeyer (2016, p.101), para 

quem a formação docente é uma combinação entre objetos e procedimentos que objetivam a 

construção de saberes tanto sobre os objetos de ensino quanto sobre as “capacidades de agir 

em cada disciplina”, aliando, desse modo, aspectos teóricos e práticos.  

Em relação à análise da subcategoria conhecimentos necessários para se criar a 

identidade do professor, percebemos que todos os PFO concordam que essa identidade é 

construída a partir do objeto de ensino do professor – língua e literatura -  tendo relação direta 

com os conhecimentos de cunho teórico.  Podemos visualizar essa questão nos exemplos 

apresentados pelo quadro 27.  

 

Quadro 27 -  Análise da subcategoria conhecimentos necessários para se criar a identidade do professor 

CONHECIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA SE 

CRIAR A IDENTIDADE DO 

PROFESSOR: 

PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO 

 

 

  

A construção da identidade docente 

engloba conhecimentos de cunho 

teórico (Língua e Literatura).   

 

PFO A “ [...] há de se desejar que tenha domínios 

particulares sobre a língua, na escrita e na 

fala, bem como nos contextos de circulação 

de gêneros textuais e suas estruturas (de 

produção, circulação, gramatical, etc.)”. 

A construção da identidade docente 

engloba conhecimentos de cunho 

teórico (Língua e Literatura).   

 

PFO B “Conhecimentos gramaticais, textuais e 

literários. Pensando sempre no letramento 

como enfoque principal”.  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

A partir dos exemplos ilustrados no quadro 27, notamos que a construção da 

identidade projetada para o professor de LP está associada aos conhecimentos sobre língua e 

literatura, que são considerados instrumentos para o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à comunicação e interação, conforme ressaltado por Dolz e Silva-Hardmeyer 

(2016). Dessa forma, não podemos negar que a identidade do professor se constitui e é 

reconhecida socialmente a partir das áreas do conhecimento que estão atreladas à sua atuação 

profissional. É importante ressaltar, porém, que essa identidade não é construída somente a 

partir dos saberes que são próprios do professor, mas também tem relação “com a sua vida 

profissional, com suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores 

escolares na escola”, conforme argumenta Tardif (2014, p. 11) e observado no discurso 

apresentado pelos docentes.  
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Para perceber se existe relação entre a formação docente e o ensino da Língua 

Portuguesa, analisamos a concepção de língua e de linguagem adotada pelos PFO. Com base 

na análise elaborada, conseguimos identificar duas concepções sobre língua e linguagem, 

conforme podemos verificar nos exemplos apresentados no quadro 28: 

 

Quadro 28 - Análise sobre a concepção de língua e linguagem 

CONCEPÇÃO DE LÍNGUA E 

LIGUAGEM: 

PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO  

Linguagem compreendida como 

uma capacidade humana e a língua 

como um conjunto de signos.   

 

PFO E “Língua é o resultado do conjunto de 

elementos, códigos que temos para 

comunicar algo seja de maneira oral, 

escrita ou gestual, ela é caracterizada por 

seus usuários e se torna característica do 

grupo que a utiliza. Já a linguagem é a 

capacidade humana de compreender, 

produzir toda e qualquer manifestação 

humana. A Língua está relacionada com 

escolhas coletivas, já a comunicação é algo 

da essência humana”. 

 

Concepção de linguagem baseada 

na perspectiva interacionista e a 

concepção de língua como um 

conjunto de signos utilizados para a 

interação.   

 

PFO A “Língua: conjunto de signos que 

organizados sistematicamente permitem a 

comunicação entre um ou mais falantes. 

Linguagem: aplicação/utilização da língua 

conforme o contexto em que esta ocorre, 

recorrendo aos recursos disponíveis na 

língua de acordo com a 

intencionalidade/finalidade da 

comunicação”. 

      Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Segundo os exemplos expostos no quadro 28, podemos verificar que a primeira 

concepção se refere à linguagem como uma capacidade humana e língua como um conjunto 

de signos compartilhado por um grupo de pessoas com a finalidade de estabelecer uma 

comunicação. De acordo com Travaglia (2009, p. 22), essa concepção considera a linguagem 

como um instrumento de comunicação, já a língua é considerada 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”. Essa questão é evidenciada, 

também, no discurso do PFO D, que concebe a linguagem como “instrumento para a 

comunicação de ideias e sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, 

gestuais etc”, e língua como um “sistema de representação constituído por palavras e por 

regras, combinadas em frases, que serão usadas por uma comunidade linguística como 

principal meio de comunicação e de expressão”.  

Por sua vez, no segundo exemplo ilustrado no quadro 28, percebemos uma 

concepção de linguagem baseada na perspectiva interacionista e a concepção de língua como 
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um conjunto de signos utilizados para a interação entre sujeitos. Essa concepção converge 

com a adotada pelos PFE, conforme discutido anteriormente. A concepção interacionista 

compreende a linguagem como processo ou forma de interação entre sujeitos socialmente 

situados, conforme afirma Travaglia (2009), divergindo da primeira concepção apresentada 

no discurso dos PFO em que a linguagem é considerada somente um instrumento/meio de 

comunicação.  

No que se refere à análise sobre os conhecimentos necessários para promover o 

ensino de Língua Portuguesa, notamos que todos os PFO concordaram que esses 

conhecimentos estão relacionados aos objetos de ensino. Podemos visualizar essa questão nos 

exemplos do quadro 29, a seguir: 

 

Quadro 29 - Análise sobre conhecimentos necessários para promover o ensino de LP 

CONHECIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA 

PROMOVER O ENSINO DE 

LP: 

PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO  

Conhecimentos sobre os objetos de 

ensino. 

PFO C “Conhecimentos específicos (tais: 

gramáticos, linguísticos) bem como sua 

transposição, boa metodologia. E claros 

objetivos”.  

Conhecimentos sobre os objetos de 

ensino.  

PFO D “O domínio do conhecimento da área, a 

exeperiência no ensino”.  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Vale ressaltar que alguns PFE apresentaram outros elementos em seus discursos 

que estão relacionados à experiência docente, à didática e às metodologias adotadas nas aulas. 

Assim, percebemos que o discurso exposto pelos PFO não se distanciou muito do que foi 

constatado na análise dos PFE. A principal diferença ocorreu na menção de elementos 

complementares às questões relacionadas ao ensino de língua e literatura.  

A partir da análise realizada, conseguimos identificar dois objetivos diferentes 

para o ensino da Língua Portuguesa materializados no discurso dos PFO. Conforme o exposto 

no quadro 30, reconhecemos um primeiro objetivo que está associado ao desenvolvimento da 

competência comunicativa, e um segundo, que se relaciona com o desenvolvimento crítico do 

aluno: 

 

Quadro 30 - Análise dos objetivos da Língua Portuguesa 

OBJETIVOS DO ENSINO DA 

LP: 

PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO  

Promover a competência 

comunicativa.  

 

PFO A “Contribuir para que os estudantes tenham o 

domínio da língua, se tornando falantes 

competentes de acordo com o uso 
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adequado em diferentes contextos de 

produção e uso da Língua Portuguesa”.  

Promover o desenvolvimento 

crítico no aluno.  

PFO D “A busca pelo desenvolvimento crítico do 

aluno, e não apenas um simples 

conhecimento das regras gramaticais, dos 

caminhos para se chegar a uma formulação 

“ideal” de frases”.  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Em conformidade com o primeiro exemplo, podemos notar que objetivo do 

ensino da Língua Portuguesa preconizado pelos documentos de orientação curricular e frisado 

por Travaglia (2009, p. 19) relaciona-se com a capacidade de “produzir e compreender textos 

nas mais diversas situações de comunicação”. A partir desse objetivo compreendemos que o 

ensino da Língua Portuguesa passa a ter como objeto principal os gêneros textuais, assumindo 

o pressuposto de que todo enunciado é resultado de situações de comunicação, sendo, 

portanto, considerados “textos”, conforme o estabelecido pelos PCN (1998). Assim, é papel 

da disciplina de Língua Portuguesa proporcionar aos alunos o contato com os mais diversos 

tipos de textos nos mais diferentes contextos de comunicação de modo a promover-lhes a 

competência comunicativa. Esse primeiro objetivo foi o mesmo do elencado pelos PFE em 

seus discursos.  

Em relação ao segundo exemplo, percebemos que o objetivo do ensino da Língua 

Portuguesa deve ser baseado no desenvolvimento crítico, de modo a não se restringir somente 

ao ensino da gramática. Esse dado merece uma reflexão, sobretudo, em função de propor um 

ensino que abarque “o desenvolvimento crítico do aluno”. Isso porque esse é um objetivo para 

o ensino de Língua Portuguesa que não é comtemplado pelos documentos de parametrização 

curricular (1998), sendo considerado reflexo do trabalho do corpo docente dos cursos de 

Letras da UFVJM. Os PFO acreditam ser, também, papel do professor de Língua Portuguesa 

o desenvolvimento do pensamento crítico, além da competência comunicativa do aluno. 

A concepção de gramática apresentada no discurso de todos os PFO foi a 

concepção normativa, entendida como um conjunto de regras que necessitam ser seguidas. 

Podemos observar essa questão nos exemplos ilustrados no quadro 31: 

 

Quadro 31 - Análise da concepção de gramática 

CONCEPÇÃO DE 

GRAMÁTICA: 

PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO  

Concepção normativa.  

 

PFO C “Gramática é o conjunto de regras e 

normas sobre a língua”. 

Concepção normativa.  

 

PFO D “O conjunto de regras que levam ao uso 

considerado correto da língua escrita ou 

falada”.  

      Fonte: Elaborada pela autora.  
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Nos exemplos apresentados no quadro 31, notamos que a concepção de gramática 

apresentada nos discursos dos PFO tem o intuito de “recomendar um modelo de língua, 

assinalando as construções corretas e rejeitando as incorretas, ou não recomendas pela 

tradição culta”, como ressalta Bechara (2014, p. 20). Essa concepção apresenta normas para 

se escrever e falar “bem”, prescrevendo o que se deve ou não usar em uma língua, conforme 

salienta Travaglia (2009).  

Do nosso ponto de vista, não podemos negar que é papel da escola proporcionar 

ao aluno o acesso à norma-padrão por uma questão de cidadania e inserção do aluno nos 

estratos valorizados pela sociedade. Para Neves (2015, p. 157), é dever da escola preparar os 

alunos para uso da variante de prestígio da língua por ser direito do aprendiz se apropriar da 

norma-padrão que é considerada “um uso linguístico tão natural e legítimo quanto qualquer 

outro”. Concordamos, dessa forma, com Bechara (2014, p. 20), para quem a “gramática 

normativa tem o seu lugar e não se anula diante da gramática descritiva”, ou seja, todas essas 

gramáticas são legítimas, devendo ser inseridas no processo de ensino da Língua Portuguesa.  

Embora reconheçamos que a escola deva proporcionar o acesso à norma-padrão a 

partir do ensino da gramática normativa, defendemos, também, que é papel da escola trazer 

para discussão as variantes da língua, de modo a não desmerecer a gramática que o aprendiz 

leva para esse ambiente de aprendizagem e formação. Daí a importância de os professores de 

Língua Portuguesa assumirem em seus discursos, e em suas práticas, as três concepções de 

gramática apresentadas e discutidas nesta pesquisa. Essa importância é ressaltada, sobretudo, 

pelas concepções que têm sido adotadas para língua e linguagem nas diretrizes curriculares, 

bem como pelo próprio objetivo de ensino da Língua Portuguesa, que se relaciona com a 

competência comunicativa dos usuários da língua.  

Conseguimos compreender a concepção de gramática apresentada no discurso dos 

PFO somente a partir da análise das demais respostas apresentadas às perguntas sobre o 

conceito de regra, de erro, bem como a utilidade da gramática para o ensino de LP. Isso 

porque um PFO afirma que entende gramática por um conjunto de regras. O que fica evidente 

no discurso desse PFO é que as concepções de erro e regra são baseadas na perspectiva 

normativa, levando-nos a interpretar sua concepção como um conjunto de regras que devem 

ser seguidas. Dessa forma, percebemos que a concepção de gramática apresentada nos 

discursos dos PFO é predominantemente normativa, convergindo em parte com as concepções 

adotadas pelos PFE e pelos PPC de Letras.  
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Em consonância com a análise sobre a utilidade da gramática para o ensino da 

Língua Portuguesa, percebemos que os PFO acreditam que a gramática serve para normatizar 

o uso da língua. Essa compreensão converge com a concepção de gramática adotada por eles 

em seus discursos. Para exemplificar essa questão, temos o quadro 32 a seguir: 

 

Quadro 32 - Análise da utilidade da gramática para o ensino de LP 

UTILIDADE DA GRAMÁTICA 

PARA O ENSINO DA LP: 

 

PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO  

Serve para normatizar o uso da 

língua.  

 

PFO B “Serve para institucionalizar um modelo 

padrão e dominante de uso da língua”. 

Serve para normatizar o uso da 

língua.  

 

PFO E “Como um conjunto de regras que nos 

auxiliam na utilização “correta” da língua, 

é a normatização da nossa forma de 

comunicar, ela é um auxílio para a 

compreensão dos porquês”.  

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

De acordo com os exemplos do quadro 32, notamos que a utilidade da gramática 

no ensino se restringe à utilização correta da língua, de modo a normatizar o seu uso nas 

situações comunicativas. Observamos, também no discurso dos PFO, que gramática é uma 

forma de institucionalização de um modelo que é padrão e dominante, na tentativa de 

conservar tanto a língua quanto os seus padrões. Esse discurso converge, em parte, com as 

concepções de erro e regra, conforme podemos notar nos quadros 33 e 34. 

Na análise da subcategoria concepção de erro, percebemos a presença das 

concepções da gramática normativa e descritiva. Compreendemos que os PFO têm certo 

conhecimento sobre as questões relativas à gramática descritiva, porém falta a percepção de 

que existe, também, uma gramática que é descritiva e é tão importante no ensino da língua 

quanto à normativa. Podemos visualizar essas concepções nos exemplos apresentados no 

quadro 33: 

 

Quadro 33 - Análise da concepção de erro 

CONCEPÇÃO DE ERRO: PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO  

Existem duas concepções de erro: 

uma embasada na gramática 

descritiva (construções 

agramaticais) e a outra na gramática 

normativa (construções que não 

estão adequadas ao uso normativo).  

 

PFO A “Na língua não há certo ou errado, visto 

que há uma adequação de acordo com o 

contexto da fala ou da escrita. 

Determinada “regra” pode ser adequada ou 

não de acordo com o contexto”.  

Concepção da gramática normativa.  PFO E “Erro é tudo aquilo que vai contra ao que 

já está estabelecido”. 

      Fonte: Elaborada pela autora.  
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Na fala do PFO A, notamos que o termo adequação é mais amplo do que os 

termos certo e errado. Dessa forma, o termo adequação está relacionado ao uso de “qualquer 

recurso da língua que não seja adequado/apropriado ou que não seja o mais 

adequado/apropriado à produção do efeito de sentido pretendido numa situação de interação 

comunicativa específica”, conforme define Travaglia (2009, p. 55-6). Daí a importância de 

adequar as escolhas linguísticas ao contexto de comunicação. Essa visão é diferente da 

perspectiva normativa que prescreve uma única forma de se estruturar os recursos 

linguísticos, baseando-se nas noções de erro e acerto.   

Entretanto, quando analisamos a subcategoria concepção de regra, notamos que 

todos os PFO apresentaram a concepção de regra embasada na gramática normativa. Desse 

modo, a regra é tudo aquilo que está estabelecido pela gramática de uso da norma-padrão, 

conforme o observado nos exemplos do quadro 34, a seguir: 

 

Quadro 34 - Análise da concepção de regra 

CONCEPÇÃO DE REGRA: PROFESSOR 

FORMADO: 

CONTEÚDO  

Concepção de regra baseada na 

gramática normativa.  

PFO B “Regra são as diretrizes estabelecidas pela 

gramática para o uso da norma padrão”.  
  

Concepção de regra baseada na 

gramática normativa. 

PFO D “São normas pré-estabelecidas e que 

necessitam ser seguidas”. 

      Fonte: Elaborada pela autora.  

 

A partir dos exemplos ilustrados no quadro 34, notamos que a concepção de regra 

converge com a concepção de gramática apresentada pelos PFO. Observamos, dessa forma, 

que os dados apresentados por essa análise requerem uma reflexão, sobretudo, em função de 

os PFO apresentarem predominantemente a “norma padrão como uma única variedade” 

limitando, assim, a “diversidade de usos e, algumas vezes, com prejuízos linguísticos sobre a 

riqueza e a diversidade da língua”, conforme apontam Dolz e Silva-Hardmeyer (2016, p. 96). 

É por acreditarmos nisso que nos propusemos a identificar a(s) concepção(ões) de gramática 

subjacente(s) aos cursos de Letras da UFVJM, já que o processo de formação docente é um 

espaço propício e fecundo para a elaboração de discussões que considerem as riquezas e 

diversidades da língua. 
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4.4 Triangulação dos resultados 

 

Em conformidade com os dados obtidos na análise, podemos perceber que as 

concepções de gramática presentes no PPC das licenciaturas em Letras com habilitação em 

Língua Portuguesa são: a normativa, internalizada e descritiva. Na análise de conteúdo 

realizada a partir do discurso dos professores formadores da UFVJM conseguimos, também, 

identificar essas três concepções. Entretanto, na análise realizada com base no discurso dos 

professores formados pelos cursos de Letras da UFVJM identificamos as concepções 

descritiva e normativa, tendo em vista que a normativa foi predominante no discurso dos 

PFO. Com o intuito de testar a qualidade na pesquisa qualitativa de modo a identificar, de 

fato, as concepções de gramática subjacentes a esse processo de formação, decidimos, então, 

utilizar a noção de triangulação de Flick (2009). 

A triangulação permite a combinação de diferentes dados obtidos na realização de 

uma análise sobre o mesmo fenômeno (FLICK, 2009) que no caso desta pesquisa, refere-se às 

concepções de gramática presentes nos cursos de Letras UFVJM. Com a finalidade de 

encontrarmos um ponto de interseção entre os dados, aplicamos a noção de triangulação, 

conforme observamos na figura 08. 

 

Figura 08- Triangulação das concepções de gramática 

  
                 Fonte: Elaborada pela autora.  
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Conforme observamos na figura 08, a triangulação aponta para a concepção de 

gramática normativa como a predominante a esse processo de formação. Essa concepção foi 

apresentada por todos os sujeitos da amostra, bem como pelos PPC. Vale ressaltar que a 

concepção normativa foi predominante em relação aos discursos dos PFO, apesar deles 

também terem apresentado também a descritiva. Dessa forma, ficamos nos indagando sobre o 

principal motivo de ser essa a concepção de gramática de maior predominância no interior do 

processo formação docente. De acordo com a análise apresentada, os PFE e o PPC dos cursos 

apontam para uma perspectiva em que se assumem as três concepções de gramática, porém os 

PFO demostraram ter assimilado somente as concepções normativas e descritivas, de modo a 

enfatizar a normativa. Diante desse resultado perguntamo-nos: quais são as principais razões 

que fazem com que os PFO enfatizem essa concepção em seu discurso? 

A partir de toda a discussão realizada nesta pesquisa, levantamos uma possível 

justificativa para o resultado obtido. É provável que os professores formados nos cursos de 

Letras da UFVJM tenham apresentado com maior predominância a concepção normativa em 

função do contato com a escola a partir do ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica, 

tendo em vista que todos os sujeitos participantes da análise atuaram ou atuam no ensino da 

Língua Portuguesa. Com base nessa justificativa indagamo-nos: qual é a concepção de 

gramática abordada efetivamente nas aulas de Língua Portuguesa na Educação Básica? Será 

que a escola reforça a concepção de gramática normativa para o ensino da língua materna?  

Segundo Travaglia (2009, p. 31), a concepção normativa é a “que mais se refere 

tradicionalmente na escola”. Quando o professor de Língua Portuguesa fala sobre o ensino de 

gramática é muito provável que ele esteja se referindo a essa concepção, em razão de 

desconhecer as outras concepções ou por força de tradição. Nesse sentido, percebemos que, 

por mais que os PPC dos cursos e os docentes apontem para as três perspectivas, a concepção 

tradicionalmente presente na escola ainda é muito forte. Talvez essa seja uma justificativa 

para o resultado obtido nesta pesquisa.   

Ressaltamos que o resultado obtido não converge com o papel da escola e do 

ensino da Língua Portuguesa que se relaciona com a criação de condições para que o aluno 

possa empregar a língua em qualquer situação de comunicação nos mais diversos contextos. 

Para alcançar o seu objetivo é fundamental que o ensino seja baseado nessas três concepções 

de gramática, de modo a abarcar as práticas de uso da linguagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conformidade com as indagações que sustentaram o desenvolvimento desta 

pesquisa, conseguimos compreender que a gramática se tornou um objeto de ensino da 

disciplina de LP em função de ter, desde sua gênese, uma finalidade prática de ensino. O 

termo grammatiké tem como significado primeiro a “arte de ler e escrever” (NEVES, 2005), 

talvez, por essa razão, o seu ensino esteja justificado. É comum, nos dias atuais, professores 

de LP argumentarem que o ensino da gramática é importante porque ajuda o aluno a escrever 

bem.  

É claro que esse argumento não é o desejável, uma vez que o ensino da gramática 

é importante no desenvolvimento da competência comunicativa, tendo em vista que o falante 

nativo nem sempre chega à escola dominando todas as variedades de uso. Desse modo, é 

fundamental que a escola possibilite a esse falante o desenvolvimento da variedade da língua 

que “ele não tem competência ou tem competência limitada” (TRAVAGLIA, 2011, p. 54).  

Outro aspecto que justifica o ensino da gramática na escola se fundamenta no 

desenvolvimento do raciocínio lógico e na capacidade de pensar (PERINI, 2004; 

TRAVAGLIA, 2011). Perini (2014) defende que a gramática deveria fazer parte da formação 

científica do aluno. Segundo o autor, o ensino da gramática como se tem feito hoje contribui 

para o analfabetismo científico por se basear em resultados e não métodos de reflexão sobre 

os fenômenos da língua. Essa forma de ensino desencoraja os alunos a construírem 

questionamentos sobre, por exemplo, a expressão “me dá um café” ser considerada um erro 

ou uma estrutura linguística inexistente do ponto vista normativo, mas comumente é 

empregada por praticamente todos os falantes da língua ao proferirem um pedido.  

O ensino da gramática como se tem feito na Educação Básica não contribui para o 

falante aprender a Língua Padrão. Perini (2014) afirma que a gramática não é o caminho e 

nem a condição para que os alunos tenham um bom uso da Língua Padrão. Essa variedade da 

língua, segundo o autor, somente é adquirida pelos falantes a partir das práticas de leitura e 

escrita, ou seja, é através do contato com gêneros considerados formais em relação ao uso. 

Percebemos, então, que as práticas de ensino presenciadas no contexto do estágio, conforme o 

relatado, não contribuem para a aquisição da Língua Padrão por se limitarem ao 

reconhecimento conceitual de ordem morfossintática.  

O ensino da gramática como conteúdo curricular da disciplina de LP na Educação 

Básica ainda é fundamentado na concepção normativa, a partir de conceitos teóricos voltados 

para nomenclaturas e classificação de unidades no âmbito frasal, conforme afirmam Neves 
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(2002), Antunes (2003) e Travaglia (2009). Com base nessa constatação, vale a pena nos 

questionarmos sobre os objetivos do ensino da Língua Portuguesa (BRASIL, 1998) – o fato 

de o aluno saber distinguir um complemento nominal de um adjunto adnominal contribui para 

o desenvolvimento de sua competência comunicativa? É importante, nesse sentido, 

começarmos a pensar sobre um ensino baseado na reflexão dos usos da língua, de modo a 

abarcar as concepções de gramática dando condições para que o aluno consiga, ao final do 

processo de escolarização, ser um falante competente do ponto de vista linguístico.   

Além disso, Travaglia (2011, p.10) argumenta que o ensino de gramática pode 

contribuir para a qualidade de vida dos falantes por ter “uma dimensão político-existencial”. 

Segundo o autor, a língua simboliza e dá significado a tudo que constitui a sociedade e 

cultura, é por meio dela que os falantes se movem na sociedade de forma adequada. Quanto 

maior é a competência comunicativa do falante, mais facilidade ele terá para transitar de 

forma apropriada e eficiente nos espaços sociais. Isso implica em uma maior consciência no 

que se refere às produções de sentido e às formas de se trabalhar com esses sentidos nas 

situações comunicativas (TRAVAGLIA, 2011), ou seja, quanto mais domínio o falante tem 

sobre os recursos, os mecanismos e as estratégias da língua, melhor será o seu desempenho 

linguístico frente às situações de interação.  

Dadas as considerações sobre a importância de o ensino da gramática, faz-se 

necessário retomarmos a discussão sobre processo de formação docente de modo a 

compreender os saberes que o englobam. Dessa forma, em conformidade com as análises 

realizadas, percebemos a relação que se estabelece entre os saberes teóricos e práticos 

enquanto componentes importantes para a formação docente. Daí a importância de 

discutirmos as concepções de gramática nesse processo de formação inicial, de forma a 

contribuir para as futuras práticas desse professor em formação. Além disso, foi ressaltado, 

também, a relevância dos elementos didáticos, pedagógicos e experienciais salientados por 

Tardif (2014) nesse processo de formação que se constitui por um conjunto de saberes que 

são oriundos tanto da formação científica quanto da prática profissional.  

Dessa forma, percebemos a relação que se funda entre a formação docente e a 

identidade projetada para o professor de LP: ambas englobam saberes teóricos, técnicos, 

práticos e de crenças. A construção dessa identidade, segundo as análises, é composta por 

uma inter-relação entre os objetos de ensino e a prática docente, convergindo, em parte, com a 

concepção de formação docente, conforme o observado na análise. É a partir do 

reconhecimento com a identidade projetada pelo curso de formação que a identidade docente 
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se constrói, baseando-se nos atos de pertencimento e nas atribuições que são postas aos 

professores (em formação) tanto pelo PPC quanto pela sociedade, de acordo com Dubar 

(2005). Segundo Dolz e Silva-Hardmeyer (2016), a identidade do professor de LP está 

vinculada aos seus objetos de ensino que, nesse caso, são Língua e Literatura, elementos 

considerados como instrumentos para o desenvolvimento de habilidades comunicativas. Vale 

destacar, entretanto, que essa identidade não é estática e se molda a partir do contato com o 

fazer docente, com as experiências.  

Por sua vez, as concepções de língua e linguagem apresentadas nos resultados não 

foram congruentes em razão de os docentes formadores terem apresentado uma e de alguns 

professores formados terem apresentado outra. No processo de análise conseguimos 

identificar duas concepções de língua e linguagem: a primeira é a concepção interacionista, 

que compreende a linguagem como processo ou forma de interação entre sujeitos socialmente 

situados, conforme Travaglia (2009). A segunda concepção considera a língua e linguagem 

como um instrumento de comunicação utilizado para a transmissão de mensagens.  

Acreditamos que a concepção de gramática pode ter relação com as concepções 

de língua e linguagem adotadas pelos sujeitos da amostra. Ao confrontarmos os dados, 

percebemos que o grupo de sujeitos que adota a concepção interacionista de língua e 

linguagem concebe a gramática a partir de um “conjunto de regras que especificam o 

funcionamento da língua” (ANTUNES, 2003, p. 85); por sua vez, o segundo compreende a 

língua e linguagem como um instrumento de comunicação e apresentam a concepção de 

gramática normativa que se relaciona com a normatização do uso da língua, prescrevendo a 

sua estrutura de uso independente do contexto de interação.  

De acordo com Possenti (1996), a gramática, quando é concebida como um 

“conjunto de regras”, engloba as três concepções: descritiva, normativa e internalizada. Dessa 

forma, a adequação das escolhas linguísticas decorre da interação entre sujeitos e do contexto 

de uso. É a partir disso que o falante se move “nos diferentes padrões de tensão ou de 

frouxidão, em conformidade com as situações de produção”, conforme destaca Neves (2015, 

p. 128). É importante, desse modo, que o professor de LP tenha conhecimento sobre as 

gramáticas e os seus contextos de uso, de modo a formar “poliglotas” na própria língua 

(BECHARA, 2006), ou seja, contribuir para a formação de falantes competentes que 

conseguem transitar nos mais diversos estratos da sociedade. 

Dessa forma, conseguimos estabelecer uma relação entre os objetivos do ensino 

da LP e a concepção de língua e linguagem adotada em sala: quanto mais conhecimento o 
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falante tem sobre uma estrutura gramatical, melhor será seu desempenho nas situações de 

comunicação, pois o usuário terá condições de empregar formas linguísticas conforme o 

contexto de interação. Esse raciocínio de Travaglia (2009) converge com a concepção de 

linguagem bakhtiniana adotada nos documentos oficiais, para a qual a linguagem é 

considerada uma forma ou processo de interação humana em contextos de comunicação.  

De acordo com os resultados obtidos, a triangulação dos dados aponta para a 

concepção de gramática predominantemente normativa como sendo a subjacente ao processo 

de formação docente em Língua Portuguesa na UFVJM. Como justificativa para o resultado 

obtido, acreditamos que essa concepção de gramática seja a mais presente na escola e, por 

essa razão, quando os professores formados definem gramática estão se referindo, na maioria 

das vezes, à concepção normativa. Vale ressaltar que esses professores já tiveram 

experiências com o ensino da LP na Educação Básica, fato que reforça a concepção de 

gramática apresentada por eles.   

A partir desse resultado obtido indagamo-nos: qual seria o principal motivo de os 

professores formados na UFVJM associarem a palavra gramática ao adjetivo normativa? Será 

que essa concepção tem relação com a atuação desses professores na Educação Básica? Ou, 

será que isso ocorre em decorrência, também, de o curso ofertar duas disciplinas eletivas 

denominadas por Gramática Normativa I e Gramática Normativa II? Será que se esses 

professores tivessem tido contato com disciplinas denominadas por Gramática Descritiva e 

Gramática Internalizada em sua formação a concepção de gramática deles seriam a mesma?  

Consideramos que o contexto de reestruturação curricular que as licenciaturas em 

Letras da UFVJM estão vivenciando é um momento fecundo e propício para a realização de 

uma reflexão sobre o perfil de professor que está sendo formado. Esperamos que o resultado 

obtido nesta pesquisa auxilie, de alguma forma, a construção dessa reflexão, tendo em vista a 

inter-relação entre os objetivos do ensino de LP, as concepções de gramática, de língua e de 

linguagem. É importante que a formação oferecida ao professor seja próxima ao seu contexto 

de atuação – a escola, encurtando, assim, a distância entre os saberes decorrentes da formação 

profissional e os saberes necessários para a realização da prática docente.  

Nesse contexto, é importante que o professor considere em suas aulas de LP que 

qualquer falante consegue organizar a sua produção linguística sem nunca ter frequentado a 

escola. Todo falante é capaz de realizar escolhas linguísticas adequadas à comunicação, 

“operando variáveis dentro do condicionamento ditado pelo próprio processo de produção. 
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Isso significa dizer que não há discurso sem gramática, mas que também não há gramática 

sem discurso” como defende Neves (2015, p. 85).  

Por essas razões, salientamos a importância de construirmos reflexões sobre as 

gramáticas da língua, evitando que o seu ensino seja uma espécie de “camisa de força” 

(NEVES, 2015, p. 85) para o aprendiz, em que se objetiva regular a sua produção linguística 

como se existisse somente aquela forma ou modelo de empregar a língua. Por acreditarmos 

que o papel da escola é promover a cidadania, defendemos a necessidade de se construir o 

ensino da língua de forma plural, abarcando todas as suas variedades, contribuindo para 

inserção desse sujeito em uma sociedade que também é diversa e plural em suas formas de 

interação. 

Como possibilidade de trabalhos futuros, consideramos que seja pertinente a 

elaboração de pesquisas semelhante a essa, de modo a investigar a disciplina Língua 

Portuguesa em escolas de Educação Básica. Com base na discussão apresentada nesta 

dissertação, julgamos relevante o desenvolvimento de pesquisas que objetivam identificar a(s) 

concepção(ões) de gramática abordada(s) nas aulas de Língua Portuguesa no processo de 

escolarização.   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DA UFVJM 

 

 

 

 

Olá, muito prazer! 

Meu nome é Layane e sou discente do programa de mestrado profissional em Educação, com pesquisa na linha 

04: Currículos, avaliação, práticas pedagógicas e formação de professores, orientada pela professora Adriana 

Nascimento Bodolay. Atualmente, estou reunindo participantes para uma pesquisa que tem por objetivo 

identificar a concepção de gramática subjacente na formação do professor de Língua Portuguesa, no âmbito do 

curso de Letras Português da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

 

Os dados da pesquisa serão coletados através deste questionário de caráter misto e tabulados posteriormente para 

a análise. O método a ser utilizado para a análise dos dados será a análise de conteúdos. É importante ressaltar 

que não pretendo, em nenhum momento, testar as habilidades dos participantes em relação às respostas obtidas 

no questionário.  

 

Lembro que as declarações de cada participante serão mantidas em sigilo. A apresentação dos resultados será 

feita de modo a não permitir a identificação dos sujeitos envolvidos na amostra.   

 

Caso você tenha interesse em participar desta pesquisa, por gentiliza, responda as questões de o questionário a 

seguir.  

 

Agradeço, desde já, pela sua atenção e colaboração! 

 

Atenciosamente, 

 

Layane Campos Soares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestranda em Educação: Currículos, avaliação, práticas pedagógicas e formação de professores.  

Campus JK - Rodovia MGT 367 – Km 583, Nº 5000 - Bairro Alto da Jacuba 

Diamantina, Minas Gerais – Brasil - CEP 39100-000 

Telefone: (38) 3532-1200, (38) 3532-1242 

Site: http://site.ufvjm.edu.br/ppggied/ -  E-mail: ppggied@ufvjm.edu.br 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Profissional em Educação 

 

http://site.ufvjm.edu.br/ppggied/
mailto:ppggied@ufvjm.edu.br
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Questionário 

 

Categoria: Formação docente 

 

1. Qual a sua concepção de formação docente? 

 

2. De que forma você deixa explícito ao aluno que sua disciplina tem como objetivo a formação docente?  

 

3. Quais são os conhecimentos necessários para se criar a identidade do professor de Língua Portuguesa? 

 

 

Categoria: Currículo  

 

1. Qual a sua concepção de currículo? 

 

2. Você vê alguma importância de se ter um currículo oficial? Qual (is)? 

 

3. Existe alguma relação entre o currículo oficial e a prática docente? Se sim, qual seria? 

 

 

Categoria: Ensino de Língua Portuguesa 

 

1. Qual é a sua concepção de língua? E de linguagem? 

 

2. No seu entendimento, o que é necessário em termos de conhecimento para se promover o ensino de 

Língua Portuguesa? 

 

3. Para você, quais são os objetivos de se ensinar Língua Portuguesa?  

 

Categoria: Metodologia e prática docente 

 

1. Quais disciplinas você ministra? 

 

2. Quais são as metodologias que você utiliza em sala para cada disciplina? 

 

3. Essas escolhas são feitas baseadas em quê? 

 

4. Existe relação entre a metodologia adotada em sala e a prática? Se sim, qual seria? 

 

 

Categoria: Gramática 

 

 

1. Você define “gramática como”... (NEVES; CASSEB-GALVÃO, 2014). 

2.  De onde vem a gramática? 

 

3.  Para que serve? 

 

4.  O que você entende por erro? 

 

5.  O que você entende por regra? 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Profissional em Educação 
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1. Quais disciplinas você ministrou no curso de Letras no período de 2012 a 2015? 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Para concluir esse questionário, gostaria de fazer perguntas que permitam caracterizar o grupo de pessoas 

abordadas nesta pesquisa. Por gentiliza, preencham as informações pessoais a seguir: 

 

1. Sexo:  

       2.1. (    ) Feminino.            2.2. (    ) Masculino. 

 

2. Faixa etária: 

2.1.  21 a 23 anos (    ) 

2.2.  24 a 26 anos (    ) 

2.3.  27 a 29 anos (    ) 

2.4.  30 a 32 anos (    ) 

2.5.  33 a 35 anos (    ) 

2.6.  36 a 38 anos (    ) 

2.7.  39 a 41 anos (    ) 

2.8.  42 a 44 anos (    ) 

2.9.  45 anos ou mais (    ) 

 

3. Grau de escolaridade 

3.1.  Superior completo (    ) 

3.2.  Especialização incompleta (    ) 

3.3.  Especialização completa (    ) 

3.4.  Mestrado incompleto (    ) 

3.5.  Mestrado completo (    ) 

3.6.  Doutorado incompleto (    ) 

3.7.  Doutorado completo (    ) 

3.8.  Pós-doutorado incompleto (    ) 

3.9.  Pós-doutorado completo (    ) 

 

4. E-mail: _____________________________________________________________ 

 

 

       Muito obrigada pela sua colaboração. Sua participação é fundamental para este trabalho!  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES LICENCIADOS 

NA UFVJM 

 

 

 

 

Olá, muito prazer! 

Meu nome é Layane e sou discente do programa de mestrado profissional em Educação, com pesquisa na linha 

04: Currículos, avaliação, práticas pedagógicas e formação de professores, orientada pela professora Adriana 

Nascimento Bodolay. Atualmente, estou reunindo participantes para uma pesquisa que tem por objetivo 

identificar a concepção de gramática subjacente na formação do professor de Língua Portuguesa, no âmbito do 

curso de Letras Português da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.  

 

Os dados da pesquisa serão coletados através deste questionário de caráter misto e tabulados posteriormente para 

a análise. O método a ser utilizado para a análise dos dados será a análise de conteúdos. É importante ressaltar 

que não pretendo, em nenhum momento, testar as habilidades dos participantes em relação às respostas obtidas 

no questionário.  

 

Lembro que as declarações de cada participante serão mantidas em sigilo. A apresentação dos resultados será 

feita de modo a não permitir a identificação dos sujeitos envolvidos na amostra.   

 

Caso você tenha interesse em participar desta pesquisa, por gentiliza, responda as questões do questionário a 

seguir.  

 

Agradeço, desde já, pela sua atenção e colaboração! 

 

Atenciosamente, 

 

Layane Campos Soares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestranda em Educação: Currículos, avaliação, práticas pedagógicas e formação de professores.  

Campus JK - Rodovia MGT 367 – Km 583, Nº 5000 - Bairro Alto da Jacuba 

Diamantina, Minas Gerais – Brasil - CEP 39100-000 

Telefone: (38) 3532-1200, (38) 3532-1242 

Site: http://site.ufvjm.edu.br/ppggied/ -  E-mail: ppggied@ufvjm.edu.br 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Profissional em Educação 

 

http://site.ufvjm.edu.br/ppggied/
mailto:ppggied@ufvjm.edu.br


141 
 

 

 

Questionário 

 

Categoria: Formação docente 

 

1. O que você entende por formação docente? 

 

2. Em que momento do curso você sentiu que estava sendo formado para ser professor? 

 

3. Quais são os conhecimentos necessários para se criar a identidade do professor de Língua Portuguesa? 

 

 

Categoria: Currículo  

 

1. O que você entende por currículo? 

 

2. Você vê alguma importância de se ter um currículo oficial? Qual (is)? 

 

3. Existe alguma relação entre o currículo oficial e a prática docente? Se sim, qual seria? 

 

 

Categoria: Ensino de Língua Portuguesa 

 

1. Qual é a sua concepção de língua? E de linguagem? 

 

2. No seu entendimento o que é necessário em termos de conhecimento para se promover o ensino de 

Língua Portuguesa? 

 

3. Para você, quais são os objetivos de se ensinar Língua Portuguesa?  

 

 

Categoria: Metodologia e prática docente 

 

1. Quais são as metodologias que você utiliza em sala? 

 

2. As escolhas feitas são baseadas em quê? 

 

3. Existe relação entre a metodologia adotada em sala e a prática? Se sim, qual seria? 

 

 

Categoria: Gramática 

 

1. Você define “gramática como”... (NEVES; CASSEB-GALVÃO, 2014). 

 

2. De onde vem a gramática? 

 

3. Para que serve? 

 

4. O que você entende por erro? 

 

5. O que você entende por regra? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
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2. Quais desses professores ministraram disciplinas em seu processo de formação? Marque cada uma das 

respostas com um X dentro dos parênteses.  

 

1- Adriana Nascimento Bodolay (    ) 

2- Marcos Rogério Cintra (    ) 

3- Luísa Andrade Gomes Godoy (    ) 

4- Pâmella Alves Pereira (    ) 

5- Patrik Aparecido Vezali (    ) 

6- Pedro Perini Frizzera da Mota Santos (    ) 

7- Simone de Paula dos Santos (    ) 

8- Bruna Karla Pereira (    ) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Para concluir esse questionário, gostaria de fazer perguntas que permitam caracterizar o grupo de pessoas 

abordadas nesta pesquisa. Por gentiliza, preencham as informações pessoais a seguir: 

 

1. Sexo:  

       2.1. (    ) Feminino.            2.2. (    ) Masculino. 

 

2. Faixa etária: 

2.1.  21 a 23 anos (    ) 

2.2.  24 a 26 anos (    ) 

2.3.  27 a 29 anos (    ) 

2.4.  30 a 32 anos (    ) 

2.5.  33 a 35 anos (    ) 

2.6.  36 a 38 anos (    ) 

2.7.  39 a 41 anos (    ) 

2.8.  42 a 44 anos (    ) 

2.9.  45 anos ou mais (    ) 

 

3. Grau de escolaridade 

3.1.  Superior completo (    ) 

3.2.  Especialização incompleta (    ) 

3.3.  Especialização completa (    ) 

3.4.  Mestrado incompleto (    ) 

3.5.  Mestrado completo (    ) 

3.6.  Doutorado incompleto (    ) 

3.7.  Doutorado completo (    ) 

3.8.  Pós-doutorado incompleto (    ) 

3.9.  Pós-doutorado completo (    ) 

 

4. Telefone residencial (opcional): __________________________________________ 

5. Telefone celular (opcional): ______________________________________________ 

6. E-mail:_______________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. Sua participação é fundamental para este trabalho!                 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFVJM 
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ANEXO B – TCLE PROFESSORES 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: Concepções de 

gramática na formação inicial de professores de Língua Portuguesa na UFVJM em virtude 

de ser professor da área de Linguística do curso de Letras Português da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri ou professor de Língua Portuguesa formado por esta 

instituição. Esta pesquisa será desenvolvida por Layane Campos Soares e orientada pela 

professora Adriana Nascimento Bodolay. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador ou com a UFVJM. 

 

O objetivo desta pesquisa é: identificar a concepção de gramática subjacente na 

formação do professor de Língua Portuguesa, no âmbito do curso de Letras da UFVJM.  Para 

atingirmos o objetivo geral será necessário desenvolvermos os seguintes objetivos 

específicos: 

a- Apresentar um breve panorama histórico do ensino da gramática na disciplina LP; 

b- compreender a concepção de gramática no decorrer do tempo, a partir da percepção 

dos Linguistas que atuam nesta universidade como formadores de professores e dos 

discentes formados por esses professores; 

c- mapear em que medida o currículo de Letras Português da UFVJM
46

 propicia a 

discussão sobre ensino de gramática; 

d- identificar as práticas e as metodologias dos docentes formados no curso de Letras 

Português da UFVJM para o ensino de gramática em suas vidas profissionais; 

e- socializar os resultados obtidos nesta pesquisa para alunos da educação básica, 

professores de LP de Diamantina e futuros docentes do curso de Letras da UFVJM. 

 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao seguinte procedimento: a 

aplicação de questionário verticalizado e misto contendo questões sobre os seguintes temas: 

formação docente, currículo, ensino de Língua Portuguesa, metodologia e prática docente, e 

por último,  gramática. Elaboramos esse questionário com o intuito de identificarmos a 

concepção sobre o ensino de gramática, conjuntamente com as práticas/metodologias 

docentes adotadas por professores da área de Linguística que atuam no curso de Letras 

Português da UFVJM, assim como a concepção adotada pelos professores que foram 

formados nesta universidade. Dessa forma, optamos por aplicar o questionário a oito 

professores de cada segmento em decorrência da paridade no número de sujeitos da amostra e 

                                                           
46

 O curso de licenciatura em Letras Português da UFVJM apresenta uma matriz curricular especial, pois esta 

vinculado ao curso de Bacharelado em Humanidades que foi criado em 2009, a partir da política de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Em decorrência disso, o curso de Letras da 

UFVJM tem um tempo menor de duração, tendo em vista que a licenciatura é constituída por dupla habilitação.  
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também em razão de um levantamento prévio realizado com os docentes do curso de Letras 

da UFVJM.  

O material coletado a partir da aplicação dos questionários constituirá os dados de 

base da pesquisa. O método a ser utilizado nessa etapa é a análise de conteúdo, que pode ser 

entendido como um conjunto de técnicas para a análise de textos orais ou escritos com o 

intuito de sistematizar o processo de produção/recepção dessas mensagens. Decidimos adotar 

essa técnica em nossa pesquisa, pois ela permite observar o que está explícito no texto de 

forma qualitativa, sendo dividida por temas, que abarcam categorias e subcategorias. 

Dessa forma, para analisarmos os questionários, em um primeiro momento será 

realizada a tabulação dos dados coletados. Posteriormente, faremos a análise de conteúdo, em 

que pretendemos codificar os dados coletados em categorias e subcategorias, como veremos 

na tabela a seguir: 

Tabela 01: Modelo para análise de conteúdo 

Categoria Subcategoria Conteúdo 

(respostas) 

Formação docente  Concepção de formação docente; 

 Conhecimento necessário para se criar 

a identidade do professor de Língua 

Portuguesa. 

 

Currículo   Concepção de currículo.  

Ensino de LP  Concepção de língua e linguagem; 

 Conhecimentos necessários para 

promover o ensino de LP; 

 Objetivos do ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

Metodologia e 

prática docente 
 Metodologias utilizadas; 

 Embasamento das escolhas 

metodológicas; 

 Relação entre currículo oficial e 

currículo como prática. 

 

Gramática  Origem da gramática; 

 Utilidade da gramática para o ensino 

de Língua portuguesa; 

 Concepção de gramática; 

 Concepção de erro e de regra. 

 

 

Nessa análise, também consideraremos o papel social dos sujeitos envolvidos na 

amostra, a fim de compreendermos melhor suas concepções. Desse modo, primeiro 

aplicaremos os questionários aos docentes do curso de Letras da UFVJM; segundo, aos 

professores que foram formados por esta universidade; e terceiro, entrevistaremos o primeiro 

doutor em Linguística de Minas Gerais. Assim, acreditamos ser possível mapear como é 

constituído o currículo, que é caracterizado pela prática, pela ideologia docente adotada em 

sala, bem como por suas escolhas. Por essa razão, acreditamos ser necessário o contato direto 

com os sujeitos envolvidos tanto no processo de formação docente, assim como os sujeitos 
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que foram formados nesta instituição. O tempo previsto para a sua participação é de 

aproximadamente cinco horas. 

 

Os riscos relacionados com sua participação são: possibilidade de constrangimento, 

desconforto, quebra de sigilo e cansaço ao responder às perguntas. Os possíveis riscos serão 

minimizados pelos seguintes procedimentos: a aplicação de questionário será realizada 

individualmente de modo a garantir a privacidade do participante evitando o seu 

constrangimento e desconforto; será assegurado ao participante o direto a não responder as 

questões do questionário; os sujeitos receberão esclarecimento prévio sobre a pesquisa; o 

questionário não será identificado pelo nome para que seja mantido o anonimato a fim de 

garantir o seu sigilo; o questionário não será muito extenso de modo a evitar o cansaço do 

participante; a aplicação do questionário poderá ser interrompida a qualquer momento; e 

também será realizada a leitura do TCLE para que o participante esteja ciente do 

procedimento será feito a partir dos dados que serão coletados através da sua participação. 

 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão indiretos, já que você poderá 

colaborar para uma reflexão sobre as concepções de gramática no processo de formação 

inicial de professores no curso de Letras Português da UFVJM. Assim, você contribuirá, 

também, para uma melhor compreensão sobre o currículo do próprio curso, não obtendo, 

dessa forma, benefício direto com os resultados desta pesquisa. 

 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Qualquer 

gasto financeiro da sua parte não será ressarcido pelo responsável pela pesquisa, já que não 

estão previstos gastos na execução da pesquisa. Dessa forma, decidimos que a aplicação de 

questionários acontecerá nas dependências da própria universidade ou via E-mail, caso o 

participante não se encontre na cidade. Não está prevista indenização por sua participação, 

mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, terá direito à indenização. 

 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: Layane Campos Soares. 

Endereço Largo Dom João, 41, apartamento 421 - Dom João, Diamantina - MG 

Telefone: (38) 99132-1148 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ___________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: ________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretaria: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br. 

 

Observações adicionais: 

3. Vale ressaltar que este é apenas um modelo para servir de guia para a elaboração do 

TCLE de seu projeto. Procure adaptá-lo às características de sua pesquisa. Você 

poderá também optar por fazer um TCLE completamente diferente deste, desde que 

contenha todas as informações determinadas pela Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares (de acordo 

com o item IV.1). 

4. Nas pesquisas em que os sujeitos participantes se encontrarem impossibilitados de 

escreverem ou assinarem o nome, é necessário a aposição da digital como assinatura 

no TCLE. 

5. Quando o estudo for com cooperação estrangeira, envolver armazenamento de 

material biológico, banco de dados ou remessa de material biológico para o exterior 

devem ser observadas as resoluções complementares. Cooperação estrangeira 

(Resolução nº 292-99, CNS), Genética Humana (Resolução nº 340-04, CNS) e 

Armazenamento de material biológico (Resolução nº 347-05, CNS). 

6. Quando o estudo envolver população indígena deverá ser também observada a 

Resolução nº 304/CNS. 

7. É necessário que os termos técnicos sejam simplificados para melhor compreensão do 

sujeito da pesquisa. 

8. Para os sujeitos da pesquisa com incapacidade legalmente definida, é necessária a 

assinatura do seu responsável legal com a identificação do sujeito pesquisado. 
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