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RESUMO  

 

O presente estudo trata de uma investigação sobre as concepções de gramática que norteiam o 

trabalho de professores de língua portuguesa que atuam nas escolas de Ensino Fundamental 

de Diamantina-MG. No campo teórico, temos várias definições do termo, como por exemplo, 

as definições de Perini (2000), Neves (2002) e Travaglia (2005). Dentro do ensino de 

gramática, há que se considerar também o conceito de análise linguística que, de acordo com 

as definições de Geraldi (2006) e Mendonça (2007), é uma metodologia para o ensino do 

conteúdo gramatical. Os dois são essenciais para entender a prática do ensino dos conteúdos 

de gramática supracitados na escola. Diante dessa variação terminológica e da importância 

desses estudos, perguntamo-nos: quais concepções de gramática é(são) subjacente(s) ao 

discurso dos professores, bem como quais delas são observáveis na prática do ensino? Trata-

se de uma pesquisa qualitativa e como ferramentas de coleta de dados foram utilizados os 

instrumentos: entrevista, diário de campo (instrumento de registro) e pesquisa documental. 

Essa última permitiu-nos extrair dados de documentos como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), de caráter consultivo, e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 

cunho normativo, que nos ajudaram a compreender as definições teóricas das quais tomamos 

como base para discutir o que é gramática. A análise foi feita por meio da Análise do 

Discurso, baseando-se os estudos semiolinguísticos de Patrick Charaudeau (2001), nos quais 

discutiu e analisou o discurso político. Por meio da pesquisa pudemos perceber que a 

concepção de gramática mais recorrente é a de gramática normativa. A afirmação é feita 

baseando-nos nas informações obtidas pela entrevista e aulas observadas. Contudo, 

entendemos que embora a gramática normativa esteja mais presente, isso não quer dizer que 

as demais não sejam trabalhadas em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Concepções de Gramática. Prática docente.   

   

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio se refiere hacia una investigación a respecto de las concepciones de 

gramática que direccionan el trabajo de los profesores de lengua portuguesa que actúan en las 

escuelas de Encino Fundamental (Secundaria) de Diamantina-Minas Gerais. En el campo 

teórico, tenemos definiciones del término, como, por ejemplo, en las definiciones de Perini 

(2000), Neves (2002) y Travaglia (2005). En la enseñanza de gramática, hay que llevar en 

cuenta también el concepto de análisis lingüística que, de acuerdo con las definiciones de 

Geraldi (2006) y Mendonça (2007), es una metodología para la enseñanza de contenido 

gramatical. Los dos son esenciales para comprenderla práctica de enseñanza de contenidos 

referidos en la escuela. Frente a esa variación terminológica y de la importancia de eses 

estudios, nos preguntamos: ¿cuál es la concepción de gramática de los profesores? y ¿cómo 

ese contenido es trabajado en clase? Por lo tanto, es un estudio cualitativo y como 

herramientas de coleta de datos fueron utilizados los instrumentos: entrevista, diario de campo 

y pesquisa documental. Esta última nos permitió sacar datos de documentos como los 

Parámetros Curriculares Nacionales (PCN), en carácter de consulta, y la Base Nacional 

Común (BNCC), de carácter normativo, que nos ayudaron a comprender las definiciones 

teóricas de las cuales empezamos como base para discutir lo que es gramática. El análisis fue 

realizado por medio del Análisis del Discurso, basándose en estudios sociolingüísticos de 

Patrick Charaudeau (2001), en el cual discutió y analizó el discurso político. A través de la 

investigación pudimos percibir la concepción gramatical más recurrente es la gramática 

normativa. La afirmación se basa en la información obtenida por la entrevista y las clases 

observadas. Sin embargo, entendemos que aunque la gramática normativa está más presente, 

esto no significa que las demás no sean trabajadas en el aula. 

 

Palabras-clave: Lengua Portuguesa. Concepciones de Gramática. Práctica docente.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

A questão motivadora desta pesquisa é identificar quais concepções de gramática 

é(são) subjacente(s) ao discurso dos professores, bem como quais delas são observáveis na 

prática do ensino. Para responder essa questão, tentamos identificar se ela resguarda relação 

ou não com os documentos parametrizadores do ensino, uma vez que a literatura,  como aponta 

Neves (2002) e Perini (2000), pode haver muitas controvérsias sobre o ensino de gramática 

nas escolas. Uma delas está relacionada ao fato de os professores da rede básica realizarem, 

na maioria das vezes, um ensino que não está de acordo com as orientações definidas pelos 

documentos oficiais que norteiam a prática pedagógica. Segundo Perini (2000, p. 11), ―o 

ensino escolar nos inculcou, durante longos anos, a ideia de que não conhecemos nossa 

língua; repetidos fracassos em redações, exercícios e provas não fizeram nada para diminuir 

esse complexo‖. Para Perini (2000), entende-se que isso ocorre e que estamos persistindo no 

mesmo erro que é o de achar que com aulas de gramática os alunos irão desenvolver as 

habilidades de leitura e escrita, considerando que seja esse o motivo do componente estar 

inserido no currículo, sendo um conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa.   

A persistência no erro, como afirma Perini (2000), tem como consequência a não 

compreensão do funcionamento da modalidade escrita e, quiçá, de fala. Se os 

sujeitos/educandos participantes do processo de ensino e aprendizagem não desenvolvem as 

habilidades do falar e do escrever, como se comportarão socialmente? Vale lembrar que toda 

relação social se dá por meio da linguagem e, se os sujeitos constituintes do ato linguageiro 

não sabem transitar pelos vários ambientes da fala e da escrita, formal e informal, como serão 

pessoas capacitadas linguisticamente para atuarem como cidadãos? São questões como essas 

as quais devemos nos ater no momento em que nos predispomos a ensinar o conteúdo de 

Gramática, seja por meio da análise linguística ou de outras metodologias, na Educação 

Básica. E mais além, dentro da disciplina de Língua Portuguesa.  

Para contrapor-se às formas de ensino de gramática, que normalmente são usadas, 

desenvolveu-se nos estudos do ensino gramatical a perspectiva da análise linguística, que 

propõe formas de atividades que sejam realizadas a partir do texto escrito pelos próprios 

alunos. O termo análise linguística (AL) ―surgiu para denominar uma nova perspectiva de 

reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com vistas ao tratamento 

escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos‖ (MENDONÇA, 2007, p. 205). Não 
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queremos aqui definir a AL como sendo uma metodologia para o ensino de gramática 

superior as utilizadas tradicionalmente. O adjetivo ―novo‖ empregado por Mendonça (2007) 

não quer dizer que seja ―bom‖. A qualificação em questão está correlacionada com o 

surgimento da AL, quando comparado a outras formas de ensino. Percebe-se que o termo em 

questão é mais recente e por isso, novo.  

Por meio da nossa questão principal ―Qual a concepção de gramática que subjaz a 

prática docente?‖ surgiu outra derivada que é a indagação ―Seria a AL uma solução dentro 

desta perspectiva ou apenas mais um problema?‖, considerando que a variação dos termos 

Gramática e AL, como por exemplo, na BNCC pode causar uma confusão ou interpretações 

equívocas por partes dos docentes.  

 O ensino de gramática, como observado por mim nas aulas de estágio supervisionado 

na escola, parece estar em uma sintonia diferente daqueles que vemos previstos nos 

documentos que norteiam esse conteúdo. A incongruência está no que é ensinado em 

contrapartida ao que deveria ser ensinado/orientado ou da forma a ser ensinado. Não 

queremos afirmar que o professor tem que ensinar da forma que está nos documentos, apenas 

queremos entender a relação entre eles e a prática docente, pois a criação da orientações foi 

feita para auxiliar o ensino. Entendemos que a existência de um currículo prescrito não é 

condição que define a sua aplicação no cotidiano na escola. Contudo, entendemos que a sua 

criação dá ao docente uma base de onde partir e fornece também uma gama/possibilidades de 

como e com quais conteúdos trabalhar.  

Mesmo porque temos um currículo escolar no qual os conteúdos já estão pré-

estabelecidos. Apesar disso, o que se observa é que, em sua organização, o currículo tende a 

valorizar o ensino da língua padrão1. É do nosso conhecimento que os sujeitos não vão para a 

escola para aprender o português, ou seja, chegam à escola sabendo falar e se comunicar bem 

dentro da sua comunidade linguística que é a de falantes do português brasileiro. Na escola 

aprendemos a transitar pelos vários contextos de interação pode proporcionar como, por 

exemplo, sair da linguagem formal e passar para a informal, saber acessar vários os gêneros 

discursivo/textual e compreender a linguagem específica de cada um. Porém, a organização 

curricular, e aqui cabe citar o livro didático2 como um instrumento gerador de currículo, tende 

                                                             
1 Ver ―Bodolay, Adriana N. Linguística, gramática e ensino de Português. REVISTA CIENTÍFICA DA 
FAMINAS – V. 1, N. 3, 2005‖. 
2 Há uma pesquisa de mestrado sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGED da 
UFVJM que pretende identificar as concepções de gramática presentes no livro didático. O estudo dá sequência a 
uma série de investigações sobre o fenômeno que começou com Soares (2017) quando investigou as concepções 
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a valorizar apenas uma forma de linguagem e as outras ficam em um segundo plano, quase 

sempre a título de citação dentro das aulas de Língua Portuguesa. Em suma, estamos falando 

de letramento3, porém em favor do que ou de quem? 

Valendo-se de uma pesquisa realizada em algumas escolas para investigar a gramática 

e seus usos/ensino, Neves (2002) constatou que os professores não consideram algumas 

perspectivas que fazem parte do ensino gramatical, como por exemplo, ensinar coesão textual, 

na Educação Básica. A autora salienta que os docentes não se atêm para a visão do objeto do 

estudo, ou seja, alguns elementos são levados mais em conta do que outros. Além disso, a 

autora afirma que ―é baixo o nível de aspiração quanto a um aprimoramento de formação‖ 

(NEVES, 2002, p. 29). Levando em consideração a afirmação de Neves (2002) de que os 

professores não buscam o aprimoramento da formação, questionamo-nos: será que esse 

professor tem conhecimento do objeto, do texto e das metodologias que auxiliam seu ensino, 

como por exemplo, a AL- e qual a finalidade desse conteúdo dentro do escopo maior que é a 

Língua Portuguesa? E outra indagação que também deriva da pergunta de pesquisa: qual a 

concepção de gramática está por detrás da AL? Vale considerar essa questão, pois, levando 

em conta que a AL é uma metodologia para o ensino de gramática, logicamente a concepção 

que subjaz a metodologia influenciará na concepção que é predominante nas aulas do 

professor. Diante dessa nova metodologia, perguntamo-nos: a rotina escolar permite que o 

docente tenha disponibilidade para aprimorar seus conhecimentos, como por exemplo, fazer 

uma formação continuada? Lançamos, também, outras questões que são derivadas dessa: 

quais são as referências teóricas desses professores e como suas concepções relacionam-se 

com os documentos oficiais norteadores do ensino? Que relação é possível perceber entre os 

docentes e o referido conteúdo e qual a ideia deles sobre o que é Gramática? No que tange à 

AL, qual é o posicionamento desses profissionais enquanto professores em relação a essa 

metodologia? 

Sabemos que na escola o professor não ensina as teorias linguísticas aprendidas no 

curso de graduação. Porém, mesmo que essas não sejam ensinadas, elas são utilizadas como 

ferramentas auxiliadoras no processo do ensinar, seja de forma intencional ou não. 

Considerando os resultados da pesquisa de Neves (2002), identificou-se que nas escolas e 

professores pesquisados é que em 62,67% dos casos são ensinadas a classificação de palavras 

                                                                                                                                                                                              

de gramática na formação inicial de professores.  Como uma forma de dar continuidade a essas discussões, neste 
trabalho objetiva identificar as concepções de gramática subjacentes ao discurso e prática de professores de 
Língua Portuguesa em atuação. E continuando as pesquisas no livro didático, como já dito.  
3 Ver ―Letramento e alfabetização: as muitas facetas‖ (SOARES, 2003). 
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e funções sintáticas. Por essa razão, indagamo-nos: qual(ais) é(são) a(s) teoria(s) 

gramatical(is) que permeiam o ensino de gramática na escola? Qual a concepção de gramática 

que esses professores têm e que norteiam o seu ensino? 

 Conforme já anunciado anteriormente, a motivação encontrada para o estudo do 

referente tema deu-se através da minha experiência de Estágio Curricular Obrigatório, 

especificamente, o Estágio Curricular I e II de observação, durante o curso de Letras na 

Universidade Federal do Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Nessas disciplinas, 

observei que havia um foco no ensino de gramática normativa. A temática foi sugerida pela 

professora supervisora do campo do estágio, que tinha esse conteúdo em seu plano. Através 

da observação de várias aulas e professores, percebi que a ideia de Gramática construída por 

eles parece ser reduzida a uma concepção, ou seja, na prática do ensino gramatical, parece ter-

se criado outra ideia do tema (ou a mesma ideia de sempre), talvez pelo desconhecimento dos 

vários conceitos ou pela própria dinâmica escolar que pode ter influenciado no conteúdo e o 

seu ensino. Diante disso indagamo-nos: Qual a noção de gramática que foi construída no 

imaginário dos professores em exercício? 

Este trabalho teve como uma das suas justificativas ampliar as discussões sobre o 

objeto de estudo que se iniciou com o trabalho de Soares (2017), no qual investigou as 

concepções de gramática presentes na formação inicial dos professores formados nos cursos 

de Letras Português/Inglês e Letras Português/Espanhol, na Universidade Federal dos Vales 

de Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM. Para além do trabalho da autora supracitada, este 

pretende identificar as concepções de gramática dos professores nas escolas de educação 

básica. Lembramos que o intuito desta pesquisa não é de se sobrepor ao de Soares (2017), 

mas sim complementar e somar dados para avançarmos na discussão sobre o tema.  

Ressaltamos que a relevância desta pesquisa reside no fato de que, atualmente, o 

ensino de gramática está em descompasso com as propostas e objetivos curriculares para a 

educação básica, ou seja, não estão sendo alcançados de forma satisfatória, como pôde ser 

observado em trabalho realizado por Geraldi (2006), no qual se constatou que os resultados 

obtidos em provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), em relação ao tema não são satisfatórios.  É 

necessário ressaltar que os documentos oficiais não priorizam a nomenclatura gramática em 

suas orientações. Há uma concepção de linguagem que acompanha a noção de AL, a saber: 

linguagem como interação e essa concepção norteia toda a parametrização.  
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 Consideramos que a nossa reflexão deve tomar início a partir dos efeitos do ensino 

dessa disciplina, produzidos ao longo dos anos. Perini (2000, p. 49) elenca três defeitos do 

ensino de gramática, a saber: i) os objetivos estão mal colocados, ii) a metodologia de ensino 

é inadequada e iii) a própria matéria necessita de uma organização lógica. 

Levando-se em consideração os apontamentos de Perini (2000), a partir das práticas de 

regência (estágios II e III) e da observação de aulas na rede pública de educação em 

Diamantina, surgiu a motivação de tentar entender o que está por detrás do ensino de 

Gramática nas escolas. Para a escolha da gramática como tema desta pesquisa, levamos em 

consideração alguns pontos. O primeiro, por estar cursando Letras/Português, naquele 

momento. Acreditamos que é um fator de grande relevância, pois os profissionais que se 

formam neste curso são habilitados a trabalharem o conteúdo gramatical. Exemplo disso são 

as variadas disciplinas que cursamos ao longo da graduação e que compõe o currículo, como 

por exemplo, Morfologia e Sintaxe, Linguística Textual, Semântica e Pragmática, Análise do 

Discurso etc. 

O segundo é por ser um objeto componente do currículo básico da graduação, do 

Ensino Fundamental e Médio. Isso justifica a estrutura curricular do curso de Letras 

Português supracitadas, pois a finalidade de se estudar essas disciplinas em um curso de 

Licenciatura é para que, posteriormente, possamos trabalhá-las no ensino básico, mas não 

diretamente, pois não há correspondentes na Educação Básica (EB). 

O terceiro ponto se justifica por ser professor e lidar com essa temática diariamente em 

sala de aula. É notável que teoria e prática nem sempre co-ocorrem no mesmo espaço. 

Contudo, a ―teoria está fortemente ligada à prática, caso contrário a teoria seria simplesmente 

um acúmulo de informações. Por outro lado, prática sem teoria se torna sem sentido, 

desnecessária‖ (SANTOS; FRISON, 2014, p. 4). Tal fato revela, então, a necessidade de 

identificarmos que ideias os professores em exercício têm do que é gramática para que, 

posteriormente, possamos repensar as práticas de ensino utilizadas na atualidade. Faz-se 

necessário, também, tentar identificar se há relação ou não com os documentos que norteiam 

o ensino como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC) e onde está à dissonância entre o que é orientado e o que está sendo feito.  

Ressaltamos que o presente trabalho pretende contribuir para as áreas do ensino de 

gramática e Língua Portuguesa, que é o escopo maior do ensino gramatical. Consideramos a 

gramática como um conteúdo dentro da disciplina de LP, pois a pesquisa almeja identificar as 

concepções dos professores para saber quais estão sendo mais utilizadas e quais estão ficando 
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fora do ensino. Este estudo poderá também auxiliar as instituições de ensino a pensarem em 

uma proposta curricular que valorize a importância do ensino gramatical, em especial, suas 

variantes e, para que os alunos compreendam a existência das variadas definições de 

gramática e de seus usos dentro da Língua Portuguesa.  

A fim de organizarmos a discussão deste trabalho, a estruturação seguiu o seguinte 

percurso: inicialmente temos o primeiro capítulo teórico intitulado por História da Gramática 

Tradicional. Nele, discutimos a origem dos estudos gramaticais, bem como as concepções de 

gramática baseadas nas definições de Travaglia (2005). Além de apresentarmos algumas 

considerações a respeito da análise linguística, bem como seus objetivos referentes ao ensino 

de Língua Portuguesa.  

No segundo capítulo nomeado por Perfil docente: a formação do professor de Língua 

Portuguesa, abordamos questões como a formação do docente e as habilidades e 

características que compõe seu perfil. Na sequência, apresentamos o terceiro capítulo, 

Algumas considerações sobre currículo, parte destinada a compreender a construção do 

currículo, seja ele prescritivo ou oculto e suas implicações na prática. Além de apresentarmos 

a forma pelo qual a disciplina de Língua Portuguesa tornou um constituinte curricular.  

Em relação ao capítulo metodológico, abordamos as seguintes questões: caracterização 

da pesquisa qualitativa; definição dos instrumentos de coletas, a pesquisa de campo, a 

entrevista e o diário de campo. Na sequência, discutimos sobre as análises das entrevistas e 

dados coletados por meio do diário de campo, sob a perspectiva discursiva, baseada nos 

estudos semiolinguísticos de Patrick Charaudeau (2001).  

No capítulo 5, Resultados e análises, apresentamos os dados coletados por meio da 

entrevista e diário de campo, bem como as análises realizadas à luz das teorias discutidas nos 

capítulos teóricos. Além desses dados, apresentamos também as análises relativas aos 

documentos PCN e BNCC, com o intuito de atendermos aos objetivos da pesquisa. Na 

sequência, encerramos com as considerações finais, parte a qual ficou destinado às derradeiras 

considerações sobre toda a pesquisa.  
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1 HISTÓRIA DA GRAMÁTICA TRADICIONAL (GT) 

 

 

Este capítulo objetiva desfazer algumas relações equivocadas entre Gramática 

Tradicional e Gramática Normativa, como por exemplo, a de denominá-las como sendo o 

mesmo objeto. Para Bagno (2000): 

A Gramática Tradicional, não cabe dúvidas, é um patrimônio cultural do Ocidente, 
um monumento inestimável de saberes acumulados ao longo de dois milênios, um 
repositório das reflexões, investigações e especulações filosóficas acerca da 
linguagem feitas por alguns dos mais brilhantes pensadores da história da 
humanidade (BAGNO, 2000, p. 16). 
 

Nota-se na afirmação que a definição de Gramática Tradicional vai mais além do que é 

dito sobre ela e que, não podemos compará-la com Gramática Normativa em pé de igualdade, 

pois são objetos com abordagens e perspectivas diferentes.  

 

1.2 Da Gramática Tradicional à gramática normativa: desfazendo o nó da interpretação 

 

Há vários teóricos que discutem sobre a gênese da Gramática Tradicional, como 

Lobato apud  Bagno (1999), Weedwood (2002) e Brito (2010). Para Lobato apud Gurpilhares 

(1986), foi por volta do séc. V a. C que se iniciaram, como componente do ramo da filosofia, 

os estudos gramaticais.  No quadro 1, temos os estudos gramaticais divididos em períodos e 

suas características.  

QUADRO 1: DIVISÃO DO PERÍODO GRAMATICAL E SUAS 
CARACTERÍSTICAS 

 

PERÍODOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
(1) o que se iniciou com os filósofos pré-socráticos e 
os primeiros retóricos, e continuou com Sócrates, 
Platão e Aristóteles; 

 
[...] a língua não era uma preocupação 
independente, encontrando-se esparsa na obra de cada 
pensador do período (GURPILHARES, 2005, p. 45). 

 
 
 
(2) o período dos estoicos; 

[...] a língua passou a ser tratada em obras 
independentes. Segundo os estoicos, os estudos 
linguísticos eram partes da filosofia. [...]a língua seria 
a expressão do pensamento, e o veículo dessa 
expressão seria a voz (phone). (GURPILHARES, 
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2005, p. 45, grifo meu). 
 

 
 
 
 
(3) o período dos alexandrinos. 

 
O período dos alexandrinos destacou-se dos dois 
anteriores exatamente nesse ponto: sua preocupação 
com a língua era literária, e não filosófica ou lógica, 
e seu estudo linguístico era parte de seu estudo 
literário. Dois fatores contribuíram para seu interesse 
em estudar a língua como parte dos estudos literários: 
(1) o desejo de tornar acessíveis aos contemporâneos as 
obras de Homero, e (2) a preocupação com o “uso 
correto” da língua (pronúncia e gramática) a fim de 
preservar o grego clássico de corrupções. (ibidem, p. 
45, grifo meu). 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Podemos perceber, a partir do quadro 1, que em cada período manifesta-se uma forma 

de se observar a língua. Como no primeiro, por exemplo, a língua não era uma preocupação 

de um grupo, mas sim tratada por cada estudioso da época, individualmente. No segundo, ela 

passa a ter espaço separado dentro dos estudos e, no terceiro, as óticas dos estudos gramaticais 

focavam na língua literária escrita. Foi nesse período que começaram as preocupações com as 

normas da língua, neste caso, apenas àquelas que se referem ao texto escrito. É a partir desse 

momento que Lima (2006) defende que a Gramática Tradicional tinha o objetivo de 

preservação de sua língua - para os gregos- uma vez que sob a ótica desse povo, a língua 

estaria sofrendo influências de barbarismos. Os gregos foram os primeiros, na cultura 

Ocidental, a se debruçarem sobre o estudo gramatical. Segundo Lobato apud Gurpilhares 

(1986): 

Considera-se que foi nesta época que se codificou a chamada gramática tradicional 
do grego: nos séculos III e II a.C., os sábios de Alexandria escreveram glossários e 
compêndios gramaticais, com o fim de tornar possível, pelos contemporâneos, a 
leitura dos textos clássicos, sobretudo os de Homero, cuja língua já diferia bastante 
do grego falado então. Essas primeiras gramáticas, ainda incompletas e pouco 
sistemáticas, baseadas na língua escrita, tinham os dois objetivos: (1) elucidação da 
língua dos textos literários arcaicos, e (2) proteção do grego clássico, que devia 
ser resguardado de corrupções, surgindo daí a noção do certo x errado. (ibidem, 
p. 45, grifo meu). 
 

Bagno (1999) ratifica essa ideia afirmando que o objetivo dos estudos gramaticais na 

Antiguidade Clássica era o de conhecer as regras estruturais da língua escrita e assim 

preservar aquilo que eles acreditavam ser ―as formas mais ‗corretas‘ e ‗elegantes‘ da língua 

literária. Aliás, a palavra gramática, em grego, significa exatamente ‗a arte de ler e escrever‘‖ 

(BAGNO, 1999; BRITO, 2010). ―A gramática grega conheceu sua codificação definitiva na 

gramática de autoria atribuída ao erudito alexandrino Dionísio Trácio (século II a.C.)‖ 

(WEEDWOOD, 2002, p. 53). 
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Diante disso, podemos compreender que foi a partir desses estudos que objetivavam 

preservar as formas estruturais da língua escrita, é que se aplicaram à língua falada os 

sistemas de normas do texto escrito. Assim, criou-se no imaginário popular a ideia de que 

Gramática Tradicional e Gramática Normativa são o mesmo objeto. Essa ideia, que se 

equivoca em partes, foi sendo reforçada ao longo do tempo, resultando no grande nó que 

perpassou épocas: o de considerá-las como sendo sinônimas. As regras compendiadas nas 

primeiras gramáticas diziam respeito à língua escrita, ou seja, um manual de regras para 

auxiliar na compreensão do texto escrito, como afirma Lobato apud Gurpilhares (1986, p. 45), 

―elucidação da língua dos textos literários arcaicos‖. Porém, depois da criação dos 

compêndios contendo normas observadas a partir do texto escrito, é que surgiu a preocupação 

de ―proteção do grego clássico- escritos literários na língua arcaica, que devia ser resguardado 

de corrupções, da qual se origina a noção do certo x errado‖ (GURPILHARES, 1986, p. 45). 

Por meio disso, podemos entender que a perspectiva da Gramática Tradicional não 

intencionava criar normas a priori, mas sim descrevê-las e auxiliar na compreensão dos textos 

literários. Essa percepção opõe-se, de certa forma, à gramática normativa, que prevê em suas 

orientações usos de normas e qualquer caminho que siga o percurso diferente dela é 

considerado erro.  

Com os avanços dos estudos dos clássicos, os estudiosos gregos ―acharam por bem 

considerar correto só o que estivesse de acordo com os clássicos e vice-versa. Isso ocorreu no 

séc. III a. C. aproximadamente, em Alexandria. Nascia aí o certo/errado‖ (ibidem, p. 46). A 

partir daí, a gramática tradicional fornece-nos elementos que podemos entender como 

normativos. Depreende-se dessa afirmação o surgimento dos conceitos de certo e errado. Em 

outras palavras, é certo tudo que se assemelha às formas eruditas gregas, enquanto as erradas 

dizem respeito a tudo o que foge à regra, por exemplo, a língua falada por indivíduos não 

cultos. Não é nossa intenção afirmar que a gramática tradicional estava ditando normas, 

mesmo porque, naquele momento, os estudos intencionavam apenas descrever o que era 

percebido por meio das observações dos textos escritos. Considerar certo e errado não 

necessariamente implica em transformar os compêndios da GT, daquele tempo, em gramática 

normativa.  

Diante das características da GT, podemos compreender a Gramática Normativa como 

sendo uma nova roupagem criada pela interpretação feita da GT, que serviu de base para a 

criação da GN. Contudo, não podemos pô-las em um mesmo patamar a priori, pois há de se 

considerar que, na origem, as propostas eram diferentes e, com o tempo, os estudos e 
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interpretações foram caminhando para o que temos hoje como GN. A posteriori, vale ressaltar 

que a GT foi a base relevante para GN, a ponto de elas serem confundidas, posição reforçada 

pela disciplina de Língua Portuguesa, na qual se estuda tal conteúdo, embora sejam de 

naturezas diferentes. Diante disso, podemos considerar que, mesmo que a GT nos dê 

elementos que soem como normativos, ela não é em si a imposição dos sistemas de regras, as 

normas foram sempre aplicadas por meio das leituras feitas dela ao longo do tempo, ou seja, a 

ideia primeira era a de compendiar características, porém as interpretações dela realizadas são 

normativas. Sobre essa estreita relação, Bagno (2000) afirma que: 

  

[...] a GT é a ‗alma‘ de um ‗corpo‘ chamado gramática normativa. A GT é o 
‗espírito‘, a ‗mentalidade‘, a ‗doutrina‘ (a ideologia) que dá alento, vigor e ex-

sitentia ao ‗ser‘, ao ‗objeto‘, à ‗coisa material‘ que podemos adquirir, manusear e 
submeter aos nossos sentidos, chamada gramática normativa (BAGNO, 2000, p. 15).  
 

 
Os verbos adquirir, manusear e submeter, acima citados, só reforçam o argumento de 

que as leituras e interpretações da GT foram normativas, principalmente o último, o verbo 

submeter. Embora tenha havido uma distorção sobre a GT, segundo Bagno (2000, p. 16): 

 

A Gramática Tradicional, não cabe dúvidas, é um patrimônio cultural do Ocidente, 
um monumento inestimável de saberes acumulados ao longo de dois milênios, um 
repositório das reflexões, investigações e especulações filosóficas acerca da 
linguagem feitas por alguns dos mais brilhantes pensadores da história da 
humanidade. 
 

Diante do exposto, podemos inferir que a forma como o conteúdo gramatical é tratado 

na escola atualmente, na sua grande maioria, é advinda da tradição de estudos da GT. Talvez 

esse seja o aspecto mais perceptível das contribuições da GT na escola, como observado por 

Neves (2002), contudo, não queremos afirmar que ela chegou às escolas tal qual como foi 

concebida em sua gênese. No quadro 2, a seguir podemos observar essas características.  

QUADRO 2: CONCEITOS CONSTRUÍDOS PELA GT E OS CRITÉRIOS QUE 
OS DEFINIRAM 

 
 
 
 
 
Classes de palavras 

As classes de palavras originaram-se das categorias 
aristotélicas. A categoria é um modo de dizer 
a ―coisa‖. Assim, a categoria ―substância‖ 
representaria a ―essência‖. Na gramática essa 
categoria tornou-se o substantivo, o “atributo” 
tornou-se o adjetivo, e assim por diante. 
1- [...] a Protágoras, sofista do séc. V a .C., deve-se a 
distinção dos 3 gêneros em grego; 
2- a Platão (429-347 a.C) deve-se a distinção entre 
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substantivos x verbos (verbo + adjetivo);  
3- a Aristóteles (384-322 a.C) deve-se o acréscimo 
das conjunções e a introdução do 3º gênero, o 
intermediário; 
4- aos estoicos deve-se o acréscimo do ―artigo‖, e a 
divisão do substantivo em: próprio/comum; 
5- aos alexandrinos a criação de ―paradigmas‖ ou 
―cânones‖ de flexão; 
6-a Dionísio da Trácia, autor da 1ª gramática grega 
deve-se a adição do ―advérbio‖, do ―particípio‖, 
―pronome‖ e ―preposição‖ (Gurpilhares, 2004, p. 46-
47, grifo meu).  

 
 
 
 
 
 
 
A conceituação das classes de palavras  

Supõe-se que, ao estabelecerem as distinções de 
classes de palavras, os gregos trabalharam com vários 
critérios: semânticos, sintáticos e morfológicos; mas 
privilegiaram 1 ou 2 ao definirem cada classe. 
O critério semântico: quando se estabelecem tipos de 
significado como base para a atribuição de palavras a 
classes. 
Adjetivo – é de difícil definição a partir do critério 
semântico puro, dada a sua vocação sintática: 
pressuposição do substantivo.  
Verbo – critério semântico: palavra que exprime 
ações, estados, fenômenos. Não é suficiente porque 
ações, estados fenômenos podem ser expressos por 
substantivos. Assim, deve-se acrescentar-lhe uma 
dimensão morfológica.  
Advérbios - permitem especificação da ação, estado 
ou fenômeno descrito pelo verbo. O critério 
morfológico – a atribuição de palavras a diferentes 
classes, a partir das categorias gramaticais que 
apresentam. - o verbo, por ex., presta-se mais ao 
conceito pelo critério morfológico (ibidem, p. 47, 
grifos do autor).  

 
 
 
 
O critério sintático 

As classes de palavras podem também ser definidas 
por um critério sintático. O substantivo é a palavra 
que pode exercer a função de núcleo do sujeito, objeto 
e agente da passiva. Já no caso do advérbio, a 
definição sintática é fácil, pois o advérbio exerce junto 
ao verbo função de modificador, análoga à função 
exercida pelo adjetivo junto ao nome. Essa colocação 
não cobre todos os casos, naturalmente, já que as 
palavras que consideramos como advérbios podem se 
referir à frase como um todo, entre outras 
possibilidades que necessitam do estudo detalhado. 
(ibidem, p. 48-49).  

Fonte: Gurpilhares (2004) 
Fonte: Elaborado pelo autor. Baseado em Gurpilhares (2004).  

 

O quadro 2 mostra-nos algumas características da GT herdadas pela escola. É 

perceptível também, por meio do quadro, que pouco mudou, comparando-se o período de 

criação dos conceitos e o que é ensinado nas escolas, atualmente.  Tal afirmativa pôde ser 

feita tomando por bases as inferências obtidas pelos estudos realizados por Neves (2002). 
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Por meio do quadro 2, podemos observar que são inegáveis as contribuições da GT 

para o que hoje é ensinado nas escolas. Diante do exposto, entendemos a Gramática 

Tradicional como uma tradição de estudos da linguagem compendiou várias descrições de 

formas observadas durante o decorrer do tempo. Por sua vez, no que diz respeito à GN, ela 

pode ser entendida como resultado de uma interpretação que se baseou nos estudos da GT. O 

nó foi feito por meio das interpretações que foram  realizadas a partir da GT.  

Assim, entendemos neste trabalho que a GT é uma área do conhecimento que explica 

a forma de como a língua funciona, além de elaborar critérios para classificação das palavras, 

segundo sua função morfológica e sintática, dentre outras contribuições descritas no quadro 2. 

Segundo Soares (2017, p. 25), ―a gramática tradicional se refere a saberes e reflexões sobre a 

filosofia da linguagem, acumulados há mais de dois milênios na Antiguidade Clássica‖. A GT 

foi uma forma de explicar a língua e seu funcionamento, somente, e não como ela devia 

funcionar.  De forma diferente, a GN tem como premissa orientar como a língua deve 

funcionar, diferença tênue, porém de grande importância para desfazer os equívocos que as 

envolvem.  

Esse percurso histórico serviu de base para compreendermos, em partes, a origem dos 

estudos gramaticais e, por meio disso, discutirmos sua relação com o ensino de Língua 

Portuguesa, que é o escopo maior. Assim, na seção seguinte, dissertamos sobre as concepções 

de gramática postuladas pelo campo teórico e que podem perpassar a prática docente em sala 

de aula.  

  

1. 3 Concepções de gramática: concepções que perpassam a teoria e a prática docente 

 

De acordo com Travaglia (2005), há três concepções de gramática. A primeira é 

definida pelo autor como gramática normativa e foi ―concebida como um manual de regras a 

serem seguidas por aqueles que querem se expressar adequadamente‖ (TRAVAGLIA, 2005, 

p. 24, grifo meu). Essa ideia de conjunto de regras é herança dos primeiros estudos 

gramaticais realizados na Antiguidade Clássica. A segunda é conceituada como gramática 

descritiva (GD), pois ―ela faz uma descrição da estrutura e funcionamento da língua, de sua 

forma e função [...] é um conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que analisa, à 

luz de determinada teoria e método‖ (ibidem, p. 27, grifo meu). Por sua vez, a terceira é 

conceituada como gramática internalizada (GI) que se define como sendo aquela que 
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aprendemos no decorrer de nossas vidas, ou seja, não vamos à escola para aprendê-las, são 

geradas na prática cotidiana do falar. É ―[...] o saber linguístico que o falante de uma língua 

desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética humana, em 

condições apropriadas de natureza social e antropológica‖ (ibidem, 28, grifo meu).  

Além dessas três concepções, são ressaltados pelo autor vários tipos de gramática, que 

sempre serão permeados por alguma concepção. Segundo Travaglia (2005), são exemplos de 

tipos de gramática: a gramática normativa (GN), a gramática descritiva (GD), a gramática 

internalizada (GI) ou competência linguística internalizada do falante, gramática implícita 

(GIm, gramática explícita (GE) ou teórica e gramática reflexiva (GR) (ibidem, p. 27-33). 

Considerando as variadas concepções de gramática e seus tipos, nos perguntamos: qual será a 

concepção de gramática dos professores em exercício das escolas da cidade de Diamantina-

MG? Segundo observações da prática de professores, o percebido é que ―ler e escrever‖ não 

são habilidades desenvolvidas na prática do ensino gramatical, isso considerando seu objetivo 

maior o ―ensinar a ler e a escrever‖ (BAGNO, 1999). Em relação a isso, Perini (2000) é 

categórico em afirmar que estudar gramática não é garantia de ler e escrever bem e esse 

argumento tem apenas a intenção de manter a gramática no currículo escolar.  

Se ao argumento supracitado não se sustenta na prática, então indagamo-nos: qual é o 

real objetivo da gramática na escola e quais as bases são utilizadas para manter sua 

permanência no currículo escolar? E qual(ais) concepção(ões) de gramática perpassam o 

discurso e a prática dos professores?  

Diante das afirmações e indagações feitas, baseadas em (BAGNO; 1999; 

TRAVAGLIA; 2005), no próximo tópico discutiremos a análise linguística, que a priori pode 

ser entendida como uma metodologia a ser utilizada nas escolas e que intenciona tornar o 

ensino gramatical mais condizente com seus objetivos.  

 

1.4 Análise linguística: uma metodologia para o ensino da gramática?  

 

A análise linguística surgiu nas duas últimas décadas para auxiliar e, quiçá, mudar as 

práticas de ensino dos conteúdos gramaticais, ―vem se firmando como um movimento de 

revisão crítica dessa prática, vem-se questionando a validade desse ‗modelo‘ de ensino, que 
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faz emergir a proposta da prática de análise linguística (AL)‖ (MENDONÇA, 2007, p. 108). 

Segundo a autora, essa perspectiva fundamenta-se em dois pontos-chave: 

 

a) os resultados insatisfatórios da ênfase nas aulas de gramática (parcialmente 
evidenciado em avaliações como ENEM e SAEB), ou seja, alunos cujas habilidades 
de leitura e escrita não foram potencializadas, já que estas ficam em segundo plano. 
b) a constatação, por meio de pesquisas, de que a gramática normativa, base do 
ensino na escola, apresenta inconsistências teóricas (por ex. a definição de sujeito e 
suas classificações, que misturam aleatoriamente critérios semânticos, sintáticos e 
até pragmáticos), além de não descrever adequadamente a norma-padrão 
contemporânea, o que era apontado por Oswald de Andrade, já no início do século 
XX. (ibidem, p. 199-200).  
 
 

 A AL constitui-se por meio da elaboração de atividades de interação dentro da sala de 

aula, seja pela produção textual ou leitura. Para Geraldi (2006, p. 189), ―é no interior destas e 

a partir destas que a análise linguística se dá‖. Segundo o autor, o termo análise linguística 

refere-se ―[...] ao conjunto de atividade que toma uma das características da linguagem como 

seu objeto: o fato dela poder remeter a si própria‖ (ibidem, p. 189). Para ele, é na/pela 

linguagem que vamos entendê-la. Seguindo esse viés teórico, podemos entender que a 

linguagem é completa e fornece todos os elementos de que precisamos para compreendê-la 

em si e por si, com utilização da linguagem como o substrato para desenvolvimento de 

atividades.  

Para Geraldi (2006), a AL propõe uma nova forma de produção de conhecimento. O 

autor parte do pressuposto de que o aluno precisa compreender os processos de construção do 

texto para depois aprendê-lo. No caso do ensino de gramática, de acordo com a perspectiva da 

análise linguística, o aluno deveria entender as normas de funcionamento da língua para 

depois saber utilizá-las de acordo com suas demandas. Contudo, isso, segundo Geraldi (2006), 

é um problema recorrente e grave, pois:  

 

Se quisermos inverter a flecha do ensino, propugnando por um processo de 
produção de conhecimento e não do reconhecimento, é problemática a prática 
comum na escola a partir de uma noção já pronta, exemplificá-la e, através de 
exercícios, fixar uma reflexão. Na verdade, o que se fixa é a metalinguagem 
utilizada. E daí a sensação do aluno de que saber sua língua é saber utilizar-se da 
metalinguagem aprendida na escola para analisar esta língua. Esta percepção é fruto 
do trabalho escolar: o aluno, falando em português, diz não saber português. 
(ibidem, p. 191, grifo meu).  
 

 O processo de atribuição de sentido é fundamental na construção do conhecimento. 

Não basta apenas falar o português, mas sim entendê-lo e compreendê-lo, o que, em suma, é 
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apropriação da linguagem por meio da língua e sua compreensão sobre ela. É a partir daí que 

os usos da linguagem serão multifacetados. Porém, para Geraldi (2006), esse processo não 

ocorre em uma aula de gramática; exemplo são os resultados obtidos em provas como o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e SAEB. Isso não quer dizer que seu uso pode ser 

descartado, de acordo com o autor, mas dentro da perspectiva de construção de conhecimento 

por meio da linguagem ―as gramáticas existentes, enquanto resultado de uma certa reflexão 

sobre a linguagem, são insuficientes para dar conta das muitas reflexões que podemos fazer‖ 

(ibidem, p. 192). Nota-se a preocupação do autor em relação ao refletir a linguagem. Dentro 

de uma aula de língua portuguesa, da forma como é conduzida hoje, é possível refletir, de 

fato, sobre a língua? Refletir sobre a língua não é apenas um processo para entender seus 

sistemas de normas, mas sim compreender como essas normas formam-se e quais suas 

funções dentro da própria língua, além de abrir caminhos para sua compreensão.  

Dentro da perspectiva de AL, segundo Geraldi (2006), é possível prever todas as 

atividades que podem ser realizadas dentro da sala de aula. A base para o desenvolvimento 

dessas atividades é a própria produção textual dos alunos. Diante disso, o autor define quatro 

aspectos que podem ser desenvolvidos por meio de atividades em sala. No quadro 3, a seguir, 

temos os aspectos elaborados por Geraldi (2006), que poderiam ser trabalhados a partir do 

texto produzido pelos alunos, e em contraponto a esses aspectos, as formas como a gramática 

vem sendo trabalhada. 

QUADRO 3: PROPOSTAS DE TRATAMENTO DO CONTEÚDO 
GRAMATICAL PELO VIÉS DA ANÁLISE LINGUÍSTICA E GRAMÁTICA 

 
Aula de análise linguística4 

 
Aula de Gramática 

 
 
1- Problemas de ordem estrutural, que levantariam 
questões relativamente à configuração do texto como um 
todo, suas sequências, seus objetivos, etc; 

 
Organização do texto, como por exemplo, a estrutura 
de um texto dissertativo, descritivo, etc. antecedendo 
a produção textual.  

 
2-Problemas de ordem sintática, centrados na reflexão 
sobre as diferentes formas de estruturação dos enunciados 
e as correlações sintagmáticas do tipo concordância, 
regência e ordem dos elementos no enunciado;  

 
Construção de enunciados isolados, ordem da oração, 
regência e concordância, estudadas por meio de 
atividades; Ex: a regência verbal sendo trabalhada 
por meio de listas de exercícios destacadas do texto. 
Explica-se os conceitos e na sequência parte-se para a 
prática.  
 

 
3- Problemas de ordem morfológica, centrados em 

 
Coesão e coerência. Partindo da explicação para 

                                                             
4Geraldi (2006, p. 193-194). 
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diferentes possibilidades de construção de expressões 
referenciais, os processos de reflexão e de construção de 
itens lexicais, etc;  

depois produzir o texto. Ex; definição de coesão e 
coerência, anteriormente à escrita do texto.  

 
4- Problemas de ordem fonológica, que vão desde as 
formas de inscrição na escrita das entonações da oralidade 
até as convenções ortográficas.  

 
Morfologia e fonologia. Ex; explicação de processo 
de criação de novas palavras. Em relação a fonologia, 
identificação de sílabas tônicas, etc.  

 
Exemplo5 

 

 
Exemplo6 

 
1° AULA: A proposta de se trabalhar o tipo textual: 
dissertativo-argumentativo, na perspectiva da AL, propõe 
que o professor crie um momento de discussão em sala. O 
professor elege um tema que pode ser interessante para a 
sala e na sequência orienta aos alunos a argumentarem de 
acordo com aquilo que pensam sobre a temática, fazendo a 
defesa do seu ponto de vista. Com a orientação do 
professor, o aluno perceberá as intencionalidades no 
argumento, compreendendo as características do texto em 
questão. Esse exemplo de aula prática para trabalhar 
gêneros textuais por meio da AL.  
2° AULA:  proposição da abordagem das formas de se 
construir a argumentação, a intenção, as estratégias de 
convencimento por meio de texto variados. 

 
Explicação de como um texto dissertativo se organiza: 
introdução, desenvolvimento/argumentação e 
conclusão. A partir da explicação desses elementos, 
propõe-se a escrita do gênero.  

Fonte: Geraldi (2006, p. 193-194) 
 Adaptado pelo autor 

Para exemplificar a abordagem das duas perspectivas abordadas no quadro 3, 

trouxemos dois exemplos, um de cada perspectiva, sobre como poderia ser ensinado o gênero 

textual dissertativo-argumentativo. A diferença maior que pode ser percebida é que na AL não 

há a preocupação a priori das definições de conceitos, que evoca aos pressupostos da GT. Já 

na gramática, percebe-se, de início, que a conceituação é mais importante que a prática, ou 

seja, priorizam-se as definições. Acreditamos que esse processo pode causar alguns 

transtornos como, por exemplo, o de cansar os alunos com explicações de termos que eles não 

vão saber, em grande maioria, como utilizar. Sem saber o sentido de estudar, os alunos não 

vão se interessar, causando, assim, a inviabilidade do ensino gramatical. Portanto, podemos 

entender que o movimento crítico da AL propõe-se a reorganizar o ensino do conteúdo 

gramatical dentro da aula de Língua Portuguesa para que ele se torne mais eficiente e que seus 

objetivos sejam mais claros e alcançáveis. O surgimento da AL teve como objetivo 

―denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da 

língua, com vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos‖ 

                                                             
5 Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18887. Acesso em 12 de 
março de 2019.  
6 Disponível em: https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/texto-dissertativo-argumentativo/. Acesso em 
12 de março de 2019.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18887
https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/texto-dissertativo-argumentativo/
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(MENDONÇA, 2007, p. 205).  É possível concluir que a perspectiva da AL surge para 

auxiliar as práticas de leitura e interpretação de texto, que em realidade são objetivos 

componentes do ensino de Língua Portuguesa.  

 Tendo em vista essas orientações, Clemente (2012, p. 1592) afirma que ―foi criado um 

equívoco comparar o ensino de gramática com a língua, como se elas fossem a mesma coisa, 

ou seja, dominar a gramática é dominar a língua‖. Para a autora:  
 

[...] por ter como único conceito de gramática a pura e simples propagação de 
conceitos de nomenclatura e regras morfossintáticas, ortográficas etc; a comunidade 
escolar compreende que o domínio desses conceitos é suficiente para pleno uso da 
língua. (ibidem, p. 1596).  
 

Podemos perceber no argumento da autora que há uma maior necessidade de saber 

quais são as concepções de gramática para que ela não seja confundida e reduzida ao ensino 

de estruturas e regras e que seu ensino não continue a ser confundido com o de outros 

conteúdos. Esse argumento é reforçado nos PCN (BRASIL, 2000, p. 18), que nos esclarece 

que ―a gramática extrapola em muito o conjunto de frases justapostas deslocadas do texto. O 

texto é único como enunciado, mas múltiplo enquanto possibilidade aberta de atribuição de 

significados‖. É perceptível a ideia implícita de AL nos PCN. Considerando esses argumentos 

acerca do ensino de gramática e AL, questionamo-nos: se o ensino de gramática nas escolas é 

apenas a ―transmissão de conteúdo expostos no livro didático‖, como afirma Neves (2002) e 

ele ―extrapola em muito o conjunto de frases justapostas‖, segundo os PCN (Brasil, 2000), 

então quais conteúdos os professores ensinam na aula de gramática sob esse rótulo? Há a 

prática de AL? 

Neves (2002, p. 13), constatou que, nas aulas de gramática, os exercícios aplicados 

―são relativos ao reconhecimento (e classificação) das classes de palavras e de funções 

sintáticas é responsável por 62,67% das ocorrências‖. O que se observa, portanto, é apenas o 

ensino de estruturas, o que transforma ―as aulas de gramática [...] numa simples transmissão 

de conteúdo expostos no livro didático em uso. Essa foi a primeira verificação que se fez ao 

pesquisar a natureza do ensino de gramática nas escolas‖ (ibidem, p. 12).  

O que se verificou, na prática, foi o uso da definição das classes de palavras sendo 

ministrado como conteúdo das aulas de gramática. Por isso, na maioria das vezes, é comum 

um ensino que não leva em consideração as orientações dos documentos norteadores do 

ensino. Além das várias definições que os professores têm do que é gramática, considerando-

se a polissemia do termo, acreditamos que isso pode causar conflitos na hora de ensinar, pois 
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cada um tem uma definição fazendo com que ela seja ensinada em suas aulas deixando de 

considerar as outras. Isso causa outro problema que é o de que gramática e norma padrão são 

as mesmas coisas. Se o ensino ainda segue o caminho da conceituação de termos, onde está a 

perspectiva da AL na prática? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 IDENTIDADE DOCENTE: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
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Em 1850, começou a valer o decreto-lei no qual acoplava o ensino de retórica, 

gramática e poética dentro da disciplina de Língua Portuguesa. Antes disso, não tínhamos 

uma disciplina e nem conteúdos específicos com os quais o profissional formado em Letras 

trabalhava. Em realidade, não havia o profissional formado em Letras propriamente dito. Os 

sujeitos que trabalhavam com Português eram, em sua maioria, médicos, advogados, 

engenheiros, dentre outros profissionais. Em relação ao conteúdo, ele sempre estava 

entrelaçado com a herança greco-latina na qual o português era voltado para a leitura e 

padrões do ―bem escrever‖ (SOARES, 2001).  

Podemos perceber que o profissional não tinha um perfil específico, ou seja, o 

professor Licenciado em Língua Portuguesa ainda não existia. Com essa inexistência e o 

surgimento de novas demandas à sociedade:  

[...] implementam-se as licenciaturas e os professores passam a ser formados em 
Cursos de Filosofia e Ciências Humanas. Embora não houvesse ainda uma formação 
própria a esse professor de Português, lentamente o seu objeto de trabalho, os 
recursos didáticos e o alunado começam a adquirir contornos mais claros — 
definidos por políticas públicas de gestão do ensino em todos os níveis. Exemplo 
disso ocorre com a institucionalização do livro didático, por meio de decreto, em 
1950, padronizando o ensino das disciplinas nos níveis primário e secundário 
(PETRONI ET AL, 2011, p.31) 

A implementação das licenciaturas e institucionalização do livro didático aos quais se 

refere Petroni et al. (2011) é um momento fundamental à construção do perfil do professor de 

Língua Portuguesa. Porém, há outro fato que também coadunou para a demarcação das 

atribuições e perfil desse profissional, que é a ―introdução das disciplinas de Linguística e a 

consolidação dos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa, a partir da década de 1960 

nas universidades brasileiras‖ (ibidem, p.31).  

Diante disso, para discutirmos sobre a identidade do professor, faz-se necessário 

compreender a construção do perfil docente. A saber, o processo de formação é mutável e 

varia de sujeito para sujeito. O que determina essa mutabilidade e variabilidade são os 

contextos nos quais os docentes estão inseridos, ou seja, contextos diferentes geram 

construções de identidades distintas. Sendo assim, uma parte primordial para a construção do 

perfil do professor é a escola, seu local de atuação profissional e socialização com seus pares. 

Para Dubar (2005), 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‖ 

(DUBAR, 2005, p. 136). 
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Por meio disso, podemos entender a identidade docente como sendo oriunda de um 

processo individual, porém composto por um coletivo que constitui o contexto do qual o 

sujeito faz parte. Imbrica-se também com as relações que se estabelecem com as turmas nas 

quais o professor leciona e com outros colegas de profissão, além de outros fatores que 

compõe a dinâmica escolar. Entender os contextos de inserção desse profissional faz-se 

necessário, pois é a partir dele que suas práticas serão influenciadas e também influenciarão 

outras. Contudo, não podemos nos esquecer da ação desse participante no contexto de atuação 

e a interação com os demais que compartilham a mesma base de convivência profissional. 

Nesse caso, especificamente, falamos do perfil do professor de Língua Portuguesa. Tal 

seguimento justifica-se, pois, além dele ser nosso sujeito de pesquisa, a sua identidade é 

abordada de forma específica, porque sua profissão, a docência, é um fator primordial para a 

construção de seu perfil, considerando que as construções ―profissionais se configuram nas 

relações sociais e de trabalho‖ (CUNHA et al, 2007, p. 270).  

Não há como desvincular a construção do perfil profissional da função que o sujeito 

desenvolve no seu contexto social, como dito anteriormente.  A constituição da identidade 

baseada na profissão é justificada, pois as identidades profissionais dão acesso a empregos 

diferentes ao longo da vida de cada sujeito, fazendo com que ele tenha uma continuidade em 

seu caminho profissional (DUBAR, 2012). A estruturação de um perfil é baseada em 

diferentes profissões e se dá por um processo específico, o da socialização, e é fazendo a 

ligação de ―[...] educação, trabalho e carreira, que essas identidades se constroem no interior 

de instituições e de coletivos que organizam as interações e asseguram o reconhecimento de 

seus membros como ‗profissionais‘‖ (ibidem, p. 354).  

Dubar (2005) apud Cunha et al. (2007) trazem quatro tipos de configurações 

identitárias que estão imbricadas com o trabalho, seja ele docente ou não. A saber, existem:  

a) Identidade do distanciamento: combina as preferências individuais com estratégias de 
oposição.  

b) Identidade fusional: combina as preferências coletivas com estratégias de aliança. 
c) Identidade negociatória: alia polarização no grupo com estratégias de oposição. 
d) Identidade afinitária: alia preferências individuais com estratégias de aliança 

(DUBAR, 2005 apud CUNHA et al., 2007, p. 275).  

Além de haver essas modalidades de formações de um perfil relacionadas ao trabalho, 

há também outra modalidade de construção da identidade docente, que é a identidade 

projetada, ou seja, aquela que se baseia não nas relações interpessoais do/no trabalho, mas sim 

de acordo com as demandas das instituições. Um exemplo de instrumento de construção da 
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identidade projetada é o currículo. Ele, por si só, já projeta um perfil de profissional, pois 

surgiu de uma demanda vinculada às funções da instituição elaboradora, nesse caso, a escola. 

Para Soares (2017, p. 49), a identidade projetada define-se assim ―[...] 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‖. Nessa 

mesma linha de argumentos, segundo Macedo (2011, p. 08), a projeção de identidade feita 

pelos currículos fundamenta-se no intuito de ―garantir o domínio de conteúdos ou, mais 

especificamente, de saberes socialmente acumulados‖. Exemplo disso é a escola, uma 

instituição que tem seus objetivos sendo buscados e postos em prática por meio de um 

currículo. Contudo, para Imbernón (2011) apud Freitas & Pacífico (2015): 

 

[...] a competências e habilidades necessárias ao ofício de professor apontam a 
importância em se compreender que os saberes docentes não se limitam ao 
conhecimento de conteúdos específicos, mas se estendem a um conjunto muito 
mais amplo de conhecimentos relativos aos contextos social, econômico e político e 
à prática pedagógica, ou seja, compreendem um sentido mais amplo do saber fazer e 
saber ser (IMBERNÓN, 2011 apud FREITAS & PACÍFICO, 2015, p. 03, grifo 
meu).  

 

Não podemos desvincular o ensino escolar da atividade prática do professor e isso é 

essencial para a construção da identidade docente, pois é a prática que comporta fatores como 

a problematização, experimentação, intencionalidades para solucionar problemas, a 

experimentação metodológica (PIMENTA, 1997). A autora defende que ―o enfrentamento de 

situações de ensino complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de 

uma didática inovadora, que ainda não está configurada teoricamente‖ (ibidem, p.11). São 

nesses movimentos de ―problematização, encontrar soluções, experimentação metodológica, 

etc‖ (ibidem), que o docente vai construindo em sua prática o seu perfil, mesmo que ele esteja 

pré-estabelecido pelo currículo a ser seguido. Corroborando essa mesma linha de pensamento, 

Imbernón (2011, p. 60) afirma que: 

 

Nas últimas décadas fizeram-se muitas pesquisas sobre o conhecimento profissional 
dos professores. Sabemos que dificilmente o conhecimento pedagógico básico tem 
um caráter muito especializado, já que o conhecimento pedagógico especializado 
está estreitamente ligado à ação, fazendo com que uma parte de tal conhecimento 
seja prático, adquirido a partir de experiência que proporciona informação constante 
processada na atividade profissional. A formação inicial deve fornecer base para se 
adquirir esses conhecimentos especializados. 
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Ainda dentro dessa corrente que valoriza a prática na formação do perfil docente, para 

Bezerra (2003, p. 94), ser professor não basta apenas ter um ―repertório cultural e 

metalinguístico‖ (ibidem, p. 94), é necessário também uma ―formação didático-metodológica, 

associada ao conhecimento de psicologia educacional [...] é fundamental para interação em 

sala de aula, favorecendo assim, o processo ensino-aprendizagem‖(ibidem, p. 94). Além de 

uma formação específica, há que se ter também uma série de habilidades que configuram a 

formação do perfil de um docente, habilidades essas fundamentais para/no contexto escolar. 

Vale, então, ressaltar o que afirma Perrenoud (2000), para quem a escola anseia que o 

professor em exercício dentro do contexto escolar possa:  

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem; 2. Administrar a progressão das 
aprendizagens; 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 5. Trabalhar em 
equipe; 6. Participar da administração escolar; 7. Informar e envolver os pais; 
8. Utilizar novas tecnologias; 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da 
profissão; 
10. Administrar sua própria formação continuada (PERRENOUD, 2000, p. 14). 

 

Além dessas habilidades, que não são poucas, Freitas e Pacífico (2015) fizeram um 

levantamento por meio do estudo dos principais teóricos que discutem a questão do perfil do 

professor e, por meio desse estudo, elencaram de forma resumida, as principais características 

construídas pelos teóricos, como podemos observar no quadro 4, a seguir:  

QUADRO 4: SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS À PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 

 
Teóricos 

 
Saberes docentes necessários à prática pedagógica 

 
 
 
 

Perrenoud (2000) 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 
2. Administrar a progressão das aprendizagens; 
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 
5. Trabalhar em equipe; 
6. Participar da administração escolar; 
7. Informar e envolver os pais; 
8. Utilizar novas tecnologias; 
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 
10. Administrar a própria formação continuada 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Não há docência sem discência. 
- Ensinar exige rigorosidade metódica; 
- Ensinar exige pesquisa; 
- Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; 
- Ensinar exige criticidade; 
- Ensinar exige estética e ética; 
- Ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo; 
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Freire (2011) 

- Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 
discriminação; 
- Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; 
- Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. 
2. Ensinar não é transferir conhecimento. 
 
- Ensinar exige alegria e esperança; 
- Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível; 
- Ensinar exige curiosidade. 
3. Ensinar é uma especificidade humana. 
- Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade; 
- Ensinar exige comprometimento; 
- Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção 
no mundo; 
 

 
 

Tardif (2014) 

1. Saberes da formação profissional; 
2. Saberes disciplinares; 
3. Saberes curriculares; 
4. Saberes experienciais. 
 

 
 

Gauthier (2006) 
 

1. Saberes disciplinares; 
2. Saberes curriculares; 
3. Saberes das ciências da educação; 
4. Saberes da tradição pedagógica; 
5. Saberes experienciais; 
6. Saberes da ação pedagógica. 
 

Fonte: Freitas & Pacífico (2015, p. 12-13) 

 

É possível observar no quadro 6, que ser professor exige muitas habilidades e saberes 

que extrapolam a formação inicial, uma vez que ―a profissão exige desse profissional uma 

gama de competências e saberes que ultrapassam a formação inicial e adentram no exercício 

da profissão‖ (FREITAS & PACÍFICO, p. 13). O docente colocará em prática o que aprendeu 

na sua formação e, quiçá, o mais importante, os conhecimentos que vão ser construídos por 

meio de sua interação no ambiente de trabalho. Portanto, a identidade do professor ―[...] 

forma-se baseada no que este ensina e no que aprende durante vários anos de sua prática 

profissional. Assim, o professor se torna professor a partir de sua atuação e do que dela 

incorpora‖ (ibidem, p. 13).  

Todas essas habilidades abordadas ao longo dessa discussão dizem respeito às de um 

docente em geral. Interessa-nos, especificamente, as habilidades de um professor de Língua 

Portuguesa. Sobre isso, Bezerra (2003) afirma que: 



 

37 
 

O perfil traçado pelo ENC7 (Portarias MEC-1973/99 e 011/01), para o graduando de 
Letras envolve, em geral, capacidades de expressar-se em situações formais e em 
língua culta, de analisar, descrever e explicar a estrutura e o funcionamento de uma 
língua (principalmente o português), de compreender os fatos da língua e 
desenvolver pesquisas, de analisar diferentes teorias de língua e linguagem e de 
desempenhar o papel de multiplicador, formando leitores, intérpretes e produtores de 
textos diversos; e domínios teórico e descritivo dos componentes da língua 
portuguesa, de diferentes noções de gramática e variações linguísticas, de um 
repertório representativo de literaturas em língua portuguesa, de conhecimento 
histórico e teórico para refletir sobre literatura (BEZERRA, 2003,  p. 91-92, grifo 
meu). 

Esse perfil dialoga com a descrição do perfil do professor de Língua Portuguesa 

disponível no site do MEC. Na descrição do perfil, afirma-se que: 

O Licenciado em Letras - Língua Portuguesa - atua no ensino e na pesquisa na área 
de linguagem, especificamente no estudo da Língua Portuguesa, compreendendo a 
estrutura e o funcionamento da Língua Portuguesa Vernácula do Brasil e as 
literaturas em Língua Portuguesa. Ele deve ser apto para trabalhar com produção, 
revisão e edição de textos. Deve dominar a linguagem oral e a escrita e ter facilidade 
para se comunicar, além de saber lidar com ferramentas e com práticas pedagógicas 
que permitam ensinar conteúdos para os Ensinos Fundamental e Médio. (PORTAL 
DO MEC)8 

 

Nota-se que é nítida e extensa a série de habilidades que os docentes de Língua 

Portuguesa têm que possuir, pois além de ter que desenvolver ―as capacidades e domínios‖ 

(BEZERRA,2003,  p. 91-92), há também um desafio na sua prática docente que é o de por em 

prática grande parte do que aprendeu e a desenvolver-se mais de acordo com a demanda do 

seu ambiente de trabalho, demandas essas que surgem no dia-a-dia e que não podem ser 

previstas na sua formação. Compreendemos que essas habilidades fazem parte de um escopo 

maior que é o currículo: é devido a ele que o perfil docente do professor de Língua Portuguesa 

exige a formação de habilidades e saberes supracitados.  Diante desses fatores que constituem 

o processo de formação do perfil do professor de Língua Portuguesa, para entendermos 

melhor é necessário discorrermos também sobre os currículos que orientam tanto a formação 

inicial nas universidades, quanto à prática nas escolas. Tendo isso em vista, não há como não 

dissertarmos sobre o currículo e os elementos que o compõe. Assim, a próxima seção aborda 

algumas questões do currículo como sua gênese, elementos constituintes e seus objetivos.  

                                                             
7 ―[...] criado em 1995, constitui um programa de avaliação do ensino superior, instituído pelo Ministério de 
Educação e Desporto, ao lado de outros, tais como SAEB e ENEM, para o ensino básico e o médio, 
respectivamente. Destinado a alunos concluintes de vários cursos de graduação do país (ainda não se avaliam 
todas as graduações), realiza-se anualmente em junho, fundamentando-se, segundo o MEC, nas atuais diretrizes 
e conteúdos curriculares, assim como nas exigências dos novos cenários geopolíticos , culturais e econômicos 
que se esboçam‖ (BEZERRA, 2003, p. 83). 
8 Disponível em: http://sejaumprofessor.mec.gov.br/index.php. Acesso em 16 de dezembro de 2018.  

http://sejaumprofessor.mec.gov.br/index.php
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3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE CURRÍCULO 

    

Inicialmente, ao nos depararmos com os conteúdos escolares que são ensinados, 

alguns questionamentos vão surgindo, como por exemplo, o que e quem define o que vai ser 

ensinado? Quais são as bases utilizadas para a definição dos conteúdos? Como que a 

gramática, objeto de estudo desta pesquisa, foi incluída no currículo escolar? É devido a essas 

indagações que este tópico justifica-se e faz-se necessário. Aqui, abordaremos algumas 

questões sobre o currículo a fim de tentarmos responder a essas indagações iniciais e 

motivadoras dessa discussão.  

Para definirmos o objeto desta seção, o currículo, é necessário recorrermos às teorias 

que o explicam. Segundo Lopes & Macedo (2011, p. 19), ―os estudos curriculares têm 

definido currículo de formas muito diversas e várias dessas definições permeiam o que tem 

sido denominado currículo cotidiano das escolas‖. Considerando essa afirmação, podemos 

entender que há várias definições de currículo. Porém, antes de adentrarmos nessas 

variedades, é necessário saber sobre sua gênese.  

Alguns estudos de cunho histórico ―[...] apontam que a primeira menção ao termo 

currículo datada de 1633, quando ele aparece nos registros da Universidade de Glasgow, 

referindo-se ao curso inteiro seguido por estudantes‖ (ibidem, p. 20). Em outras palavras, 

naquele contexto, o currículo já tinha um aspecto de instrumento que abarca e assegura o que 

deveria ser ensinado: o conteúdo. Embora não possamos falar ainda em estudos do currículo, 

considerando a afirmação anterior, podemos entender que ―já embute uma associação entre 

currículo e globalidade estrutural e de sequenciação da experiência educacional ou ideia de 

um plano de atividade‖ (ibidem, p. 20).  

Segundo Menezes & Araujo (s/d), os estudos no campo do currículo, no Brasil, foram 

feitos por meio de três perspectivas diferentes, considerando, claro, os estudos da sociologia 

do currículo. Contudo, tomamos como base os estudos de Menezes e Araújo (s/d), pelo fato 

de que os pressupostos teóricos que nos fornecem, servem-nos de base e atende às demandas 

desta pesquisa.  A primeira, segundo as autoras, está baseada em uma perspectiva pós-

estruturalista9, a qual tem como foco ―a análise das conexões entre os processos de seleção, 

organização e distribuição dos currículos escolares e a dinâmica de produção e reprodução da 

                                                             
9 Ver SOUZA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. São 
Paulo: Autêntica, 2007.  
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sociedade capitalista‖ (MENEZES; ARAUJO, s/d, p. 5-6). A segunda baseia-se no currículo 

em rede, que começa a se destacar na década de 1990 (ibidem). Essa vertente, além de discutir 

temáticas relacionadas à formação de docentes, aborda também questões relativas ao 

afastamento dos enfoques disciplinares ―[...] no espaço escolar. No seu lugar, fala-se em eixos 

curriculares, como espaços coletivos de discussão e ação, que atravessariam cada disciplina, 

viabilizando propostas coletivas e articuladas‖ (ibidem, p. 5-6). Por sua vez, a terceira tem 

uma perspectiva histórica do currículo e sua constituição, pois ―Os trabalhos em história do 

currículo desse grupo, encaminham-se em duas linhas principais: o estudo do pensamento 

curricular brasileiro e o estudo das disciplinas escolares‖ (ibidem, p. 6).  

Se, inicialmente, o currículo abarcava o ―plano de atividades‖ (LOPES; MACEDO, 

2011), que seriam desenvolvidas nos cursos, presume-se, a partir disso, que ele passa a ser um 

instrumento orientador e assegurador dos conteúdos. Sendo assim, o currículo pode ser 

definido como  

[...] as experiências de aprendizagem planejadas e guiadas e os resultados de 
aprendizagem não desejados formulados através de reconstrução sistemática do 
conhecimento e da experiência sob auspícios da escola para o crescimento contínuo 
e deliberado da competência pessoal e social do aluno (TANNER & TANNER, 
1975, p. 45).  

Diante disso, podemos entender o currículo como o assegurador de conteúdo, além de 

guiar o ensino e tentar prever as suas possíveis falhas. Meneses & Araújo (s/d, p. 2) 

complementam afirmando que o currículo ―sempre está comprometido com algum tipo de 

poder, pois não existe neutralidade no currículo, ele é um veículo de ideologia, da filosofia e 

da intencionalidade escolar‖. A saber, esse não é apenas e somente o que comporta conteúdo e 

orientações, mas sim um espaço de disputa de poder e confrontos ideológicos. Segundo 

Sacristán, currículo: 

[...] é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de 
pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças e dos jovens, que 
tampouco se esgota na parte explicita do projeto de socialização cultural nas escolas. 
É uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que determinada 
instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas 
diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em 
instituições escolares que comumente chamamos de ensino. O currículo é uma 
prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, 
elementos técnicos, alunos que reagem frente a eles, professores que o modelam 
(SACRISTÁN, 2000, p.15-16). 
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Podemos perceber, por meio da definição de Sacristán (2000), que estamos falando de 

um currículo específico, que é o escolar. Considerando a escola como ambiente da educação 

formal, o currículo nela toma proporções diferentes daquela observadas em sua gênese. E é 

nesse ambiente escolar que as questões ideológicas podem ser viabilizadas por meio das 

orientações curriculares. Nesse ambiente, baseando-nos no currículo, saberemos a quem ele 

intenciona atender, o porquê de ele atender determinado seguimento e qual a sua finalidade, 

pois ―[...] um currículo não surge do nada, mas de uma necessidade social e principalmente 

econômica e cultural‖ (JESUS, s/d, p. 2638). Por isso, Moreira e Tadeu (2011) o definem 

como ―artefato social e cultural‖.  

 Considerando que a escola tem a função de garantir o acesso a uma formação social e 

assegurar o acesso aos conteúdos considerados ―universais‖ e de direito de todos, diante disso, 

Galian (2011, p. 765) diz-nos que ―à escola cabe transmitir uma seleção desse saber que 

deveria permitir o uso, a compreensão e o questionamento das informações dos instrumentos 

disponíveis na sociedade‖, ou seja, garantir a formação humano-político-social do sujeito para 

sua vivência em sociedade. Por meio disso, ―a escola [...] faz sentido à medida que consiga 

realizar seu trabalho específico, de conhecimento e de ampliação de horizontes, de 

compreensão do mundo‖ (SAMPAIO, 1998, p. 22). Podemos atrelar os procedimentos 

metodológicos de ―ampliação de horizontes e compreensão de mundo‖ (ibidem, p.22) ao de 

letramento e, a partir deles, relacionar o ensino de gramática dentro da disciplina de Língua 

Portuguesa, uma vez que este é um componente curricular oriundo da demanda de uma certa 

comunidade, que aqui podemos atribuir à escola. Isso nos permite afirmar que a Língua 

Portuguesa e seus conteúdos são assegurados curricularmente por meio de uma demanda: a de 

que o aluno tenha direito ao acesso a conteúdos gramaticais e a de que possa desenvolver as 

habilidades necessárias para fazer um bom uso de sua língua materna, que no nosso caso é o 

português brasileiro.  

Há várias discussões que giram em torno da relação currículo e escola, como a 

questão: o currículo escolar atenderia às demandas dos sujeitos que recebe? Sabemos que 

quando as crianças, adolescentes e adultos chegam à escola eles já trazem uma bagagem de 

vivências e conhecimentos construídos ao longo de suas vidas, conforme observado por 

Sacristán (2000) ―O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à 

educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos; entre a 

teoria (idéias, suposições e aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições‖ 

(SACRISTÁN, 2000, p. 61). 
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 Acreditamos que nesse ponto surgem algumas questões, como, por exemplo, o 

currículo de determinada escola dá conta da sua gama de variedades de sujeitos, histórias e 

conhecimentos, considerando que cada ser humano é único? Há relação entre ―a cultura e a 

sociedade exterior à escola‖ (SACRISTÁN, 2000)? 

Quando falamos na variedade de conhecimentos que chegam à escola por meio dos 

alunos, é necessário definirmos de que conhecimentos estamos tratando, pois os sujeitos não 

buscam a escola por não terem um conhecimento, mas sim para aprimorá-lo e torná-lo 

aplicável de acordo com seus objetivos de vida, além de buscar outros. Podemos exemplificar 

essa questão por meio do aluno que, como dito anteriormente, não chega à escola sem saber 

nada. Os alunos chegam à instituição já sabendo comunicar-se por meio de sua língua 

materna10. É esperado que, mediante as aulas de Língua Portuguesa, elemento constituinte do 

currículo escolar, o aluno possa desenvolver e aprofundar seus conhecimentos já trazidos de 

outras vivências e que nas aulas nas quais o conteúdo gramatical fosse trabalhado, ele pudesse 

de fato por esses conhecimentos em prática, questioná-los e avançar no sentido da 

compreensão da própria língua. Aqui percebemos a relação do currículo com nosso objeto de 

pesquisa, as concepções de gramática. A gramática é entendida, nesse contexto, como sendo 

conteúdo constituinte da disciplina de Língua Portuguesa que, por sua vez, é um elemento 

curricular, ou seja, parte do conhecimento escolar. Já os conhecimentos sobre a língua 

construído por meio das vivências de cada indivíduo é o conhecimento não-escolar, segundo 

Andretta (2013): 

 [...] a diferença básica entre tais conhecimentos relaciona-se ao fato de que o 
conhecimento não-escolar, que é dependente do contexto, direciona-se à 
resolução de problemas especificamente cotidianos. O conhecimento escolar, que é  
independente de contexto, relaciona-se com as ciências. É a esse conhecimento, 
que  independe de contexto que se adquire na escola (ANDRETTA, 2013, p. 93, 
grifo meu).  

 

Diante disso, podemos entender as escolas como locais onde se ―capacita ou podem 

capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não pode ser adquirido 

em casa ou em sua comunidade, e para adultos, eu seu local de trabalho‖ (YOUNG, 2007, p. 

1294). Tomando como base o preceito de que todo conhecimento é contextualizado, o que 

diverge, em parte, das definições supracitadas de Andretta (2013). Desconsiderar que o 

                                                             
10 E, consequentemente, já têm uma gramática internalizada. 
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contexto apenas contribui para que a gramática, nosso objeto de estudo, continue sendo 

tratada como um manual/conjunto de regras.  

  É na escola que o currículo faz-se necessário como ferramenta de garantia do acesso 

aos conhecimentos que não são aprendidos fora dela, como afirma Andretta (2013). 

Percebemos, então, uma relação de relevância entre currículo e escola, pois aquele media o 

acesso aos conhecimentos e essa garante que eles sejam ensinados. Porém, mesmo que essa 

relação pareça simples e até de fácil realização, fazemos a seguinte indagação: o currículo é 

coerente com os sujeitos que são recebidos na escola? É contextualizado? Uma definição para 

currículo contextualizado diz que ele: 

 

[...] precisa organizar o tempo de aprendizagem a partir de novos princípios como a 
pluralidade (gentes são diferentes, com histórias, origens e vivência múltiplas que 
interferem diretamente no seu tempo de aprender); a multireferrencialidade (a 
escola é um espaço e tempo pedagógico que deve manter diálogo permanente com 
os tantos outros espaços e tempos que também educam fora dela); a flexibilidade e a 
horizontalidade nos processos de aprendizagem (MENEZES; ARAÚJO, s/d, p. 10).  

 

Por meio da afirmativa de Menezes e Araújo (s/d), entendemos currículo 

contextualizado como sendo um instrumento mais amplo, em que o sujeito inserido no 

processo de aprendizagem terá assegurado de várias formas o acesso a um ensino plural e que 

dialoga com outras esferas sociais, ou seja, sem desconsiderar o contexto mesmo que alguns 

pressupostos teóricos definam conhecimento escolar como ―independentes do contexto‖ 

(ANDRETTA, 2013, p. 93). Todos esses elementos relacionam-se com a construção 

identitária do indivíduo e suas relações. Assim, rompe-se com alguns modelos de currículo 

escolar que não são tão maleáveis e fluídos como o contextualizado. Tal processo é 

importante, pois ―[...] se considerarmos a história da invenção desta instituição (escola) 

perceberemos que talvez, nenhuma outra instituição social manteve um caráter tão 

conservador e medieval‖ (ibidem, p. 10), que pode justificar o predomínio de apenas uma 

concepção de gramática dentro das aulas de LP, fazendo com que a gramática seja entendida 

como a mesma que impulsionou os estudos de outrora.  

Além disso, no currículo contextualizado, considera-se necessário que ―narrativas 

transgressoras, gestadas da experiência dos mais de 50 milhões de brasileiros, aos quais são 

negados o direito e comer três vezes ao dia, de ter um abrigo, de poder estudar‖ (ibidem, p. 

13). Não podemos falar de currículo se desconsideramos a pluralidade do nosso país. Com 

isso, seu viés contextualizador visa atender a essas demandas sociais que nossa nação 
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comporta porque ―o currículo se refere a uma realidade histórica, cultural e socialmente 

determinada, e se reflete em procedimentos didáticos, administrativos que condicionam sua 

prática e teorização‖ (JESUS, s/d, p. 2639-2640). As demandas surgem de acordo com o 

grupo que a escola recebe. A saber, a comunidade escolar é composta por vários sujeitos, 

como por exemplo, o grupo de alunos, que chega à instituição carregando suas bagagens de 

conhecimentos, exemplo disso, são as variantes linguísticas que podem ser diatópicas, 

diafásicas ou diastráticas. Tais questões permearão todas as aulas, porém tendo mais 

visibilidade dentro da disciplina de Língua Portuguesa, pois é nela que as reflexões sobre a 

língua são mais enfatizadas. Configurar-se-ia como componente de um currículo 

contextualizado as aulas de LP que dessem a real importância às variações, por exemplo. 

Além de ter ―uma história, vinculada a formas específicas e de contingentes de organização da 

sociedade e da educação‖ (MOREIRA e TADEU, 2011, p. 14).  

Com os avanços dos estudos do currículo, visando maior compreensão do objeto e seu 

aprimoramento, observou-se que ele possui vários níveis como o real, formal e oculto. ―Esses 

níveis servem para fazer a distinção de quanto o aluno aprendeu ou deixou de aprender‖ 

(ibidem, p. 2640). O currículo real ―é o currículo que acontece dentro da sala de aula com 

professores e alunos a cada dia em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de 

ensino‖ (ibidem, p. 2640).  Já o currículo formal é definido como sendo o prescrito por meio 

dos ―sistemas de ensino, é expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas 

ou disciplina de estudo. Esse é o que traz prescrita institucionalmente os conjuntos de 

diretrizes como os PCN‖ (ibidem, p. 2640). Por sua vez, o oculto diz respeito às 

circunstâncias que influenciam ―a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. [...] 

representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, 

comportamentos, gestos, percepções, que vigoram no meio social e escolar‖ (ibidem, p. 

2640). O currículo oculto é assim denominado ―porque ele não aparece no planejamento do 

professor‖ (ibidem, p. 2641), pois ele é configurado na prática que precede o processo de 

planejamento. 

Os estudos do currículo no Brasil ―sob uma única ideologia, mas com influência de 

tendências, objetivos e interesses diferentes‖ (ibidem, p. 2641). Várias correntes 

influenciaram e influenciam os estudos sobre esse objeto. Ele pode ser abordado por meio de 

quatro vertentes diferentes como: Acadêmico, Humanista, Tecnológico e Reconstrucionista 

(JESUS, s/d). Essas distinções foram baseadas nos estudos de McNeil (2001).  
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De acordo com as definições do campo teórico, o currículo acadêmico tem ―[...] várias 

orientações curriculares, a que possui maior tradição histórica. Para os adeptos da tendência 

tradicional, o núcleo da educação é o currículo, cujo elemento irredutível é o conhecimento‖ 

(ibidem, p. 2642, grifo meu). Essa vertente dos estudos curriculares tem em sua base a 

estruturação do conhecimento, entendendo-o como um patrimônio cultural que pode ser 

passado de geração a geração (JESUS, s/d). E ―as disciplinas clássicas, verdades consagradas 

pela ciência, representam ideias e valores que resistiram ao tempo e às mudanças 

socioculturais. Portanto, são fundamentais à construção do conhecimento‖ (ibidem, p. 2642). 

Podemos perceber, por meio da descrição dessa orientação curricular, que ela tem uma 

concepção de currículo como instrumento assegurador do patrimônio cultural que deve ser 

passado para as gerações vindouras. Para essa vertente, ―a transmissão dos conhecimentos 

vistos pela humanidade como algo inquestionável e, principalmente, como uma verdade 

absoluta‖ (ibidem, p. 2642).  

Por outro lado, o currículo humanístico tem seus pressupostos baseados na ―tendência 

Escola Nova‖ (ibidem, p. 2642). Os pressupostos dessa vertente assemelham-se com os do 

currículo contextualizado, pois ―defende que o currículo necessita levar em consideração a 

realidade do aluno‖ (ibidem, p. 2642, grifo meu). Esse princípio faz com que o conteúdo seja 

direcionado ao discente, sendo ele interpretado como um ser único e com suas especificidades 

(JESUS, s/d). Assim, ―o currículo tem a função de propiciar experiências gratificantes, de 

modo a desenvolver sua consciência para a libertação e auto-realização‖ (ibidem, p. 2642). 

Em suma, o currículo humanístico visa à auto-realização do indivíduo, sendo esse o principal 

objetivo da abordagem.  

O currículo tecnológico fundamenta-se na tendência tecnicista (JESUS, s/d). Nessa 

abordagem, ―a educação consiste na transmissão de conhecimentos, comportamentos éticos, 

práticas sociais e habilidades que propiciem o controle social‖ (ibidem, p. 2642-2643). Em 

outras palavras, o aluno não mais é o próprio produtor do seu conhecimento ―o 

comportamento e o aprendizado são moldados pelo externo, ou seja, cabe ao professor, 

detentor do conhecimento, planejar, programar e controlar o processo‖ (ibidem, p. 2643, grifo 

meu). Nessa concepção de currículo, o aluno é apenas um receptáculo de um conhecimento já 

construído, pois ―ao aluno, agente passivo, compete absorver a eficiência técnica, atingindo os 

objetivos propostos‖ (ibidem, p. 2643). É perceptível, por meio dessa descrição, que o 

currículo tecnológico visa à produção da mão de obra para o mercado de trabalho, além de 

manter ―os bons costumes‖ sociais, reproduzindo uma massa alienada, na qual o 
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conhecimento não é passado por construção, mas sim por transmissão, furtando aos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem o aprimoramento do exercício pensar e 

construir ideias, pois o mercado de trabalho não necessita de pessoas que questionem o 

sistema no qual estão inseridos, mas sim de força de trabalho, apenas. De acordo com Jesus 

(s/d, p. 2643), ―O currículo tecnológico, concebido fundamentalmente no método, tem, como 

função, identificar meios eficientes, programas e materiais com a finalidade de alcançar 

resultados pré-determinados‖.  

Por último, temos o currículo Reconstrucionista Social, que se baseia na ―tendência 

histórico crítica e tem como objetivo principal a transformação social e a formação crítica do 

sujeito‖ (ibidem, p. 2643, grifo meu). Aqui percebemos uma mudança de concepções entre o 

currículo reconstrucionista e o anterior, o currículo tecnológico. A diferença reside na forma 

de lidar com o conhecimento. Enquanto no currículo tecnológico o conhecimento é 

transmitido pelo professor, neste: 

A visão social da educação e currículo consiste em provocar no indivíduo atitudes 
de reflexão sobre si e sobre o contexto social em que está inserido. É um processo de 
promoção que objetiva a intervenção consciente e libertadora sobre si e a realidade, 
de modo a alterar a ordem social (ibidem, p. 2643).  

Para essa vertente, refletir sobre si e os contextos nos quais está inserido é 

fundamental para que o indivíduo construa seus conhecimentos, para que de alguma forma 

possa modificar o espaço onde vive ou trabalha. Assim, Jesus (s/d, p. 2643) afirma que é por 

meio do ensino que ―uma atividade crítica, cujo processo de ensino-aprendizagem deva se 

constituir em uma prática social com posturas e opções de caráter ético que levem à 

emancipação do cidadão e à transformação da realidade‖. Para o currículo reconstrucionista, o 

indivíduo deve ser capaz de seguir e construir seu próprio caminho na direção que quiser, 

fazendo com que a sociedade seja mais igualitária e justa, comprometendo-se com ―ideais de 

libertação e transformação social lhe imputa certas dificuldades em uma sociedade 

hegemônica e dominadora‖ (ibidem, p. 2644).  

Por meio dessa discussão sobre o currículo, podemos depreender dela que eles seguem 

correntes teóricas diferentes e que cada um trata o conhecimento e sua forma de reprodução 

de distintas maneiras. Para afirmarmos qual é o currículo mais adequado, primeiramente, 

temos que considerar os contextos nos quais ele vai ser implementado, pois cada um atende a 

demandas diferentes e isso é muito importante para que possamos entender a dinâmica 

curricular e sua implementação no ambiente escolar.   
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Para compreendermos a relação do currículo e o nosso objeto de pesquisa, que são as 

concepções de gramática e a prática docente, faz-se necessário respondermos à seguinte 

indagação: como a gramática entrou para o currículo escolar, especificamente, como sendo 

conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa? Para Soares (2017, p. 33), ―desde a sua origem 

na cultura grega, a tradição gramatical teve uma finalidade prática de ensino‖. Nas últimas 

décadas do século XIX, a disciplina de Língua Portuguesa foi introduzida no currículo escolar 

do Brasil. A inserção teve caráter obrigatório em meados do século XVIII, por meio da 

Reforma Pombalina, mesmo que o Brasil não disponibilizasse de materiais e recursos 

humanos para inserir a disciplina no currículo (SOARES, 2017). Sobre Reforma Pombalina, 

Silva e Cyranka (2009) apud Soares (2017) afirmam-nos que ela 

 

[...] 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 
(SILVA e CYRANKA, 2009 apud SOARES, 2017, p. 34, grifo meu).  
 

Assim, inseriu-se a gramática no currículo escolar, especificamente como sendo 

conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa. Observamos também que os objetivos do 

ensino de gramática na escola, quando introduzidos no currículo, ainda foram os mesmos 

estabelecidos no passado, como pode ser observado na citação de Silva e Cyranka.  

Depois de toda essa discussão, podemos afirmar que os usos que fazemos do currículo 

nos mostrarão a quem pretendemos atender, além de termos uma ideologia que perpassará a 

nossa prática. Aplicando especificamente ao nosso objeto, a gramática, caso prevaleça a 

concepção de Gramática Normativa e desconsiderando as variações por detrás da prática 

docente, não seria um indicador de qual seguimento ideológico11 subjaz essa prática? 

 

 

                                                             
11 ―Um corpus de representações e de normas que fixam e prescrevem de antemão o que se deve e como se deve 
pensar, agir e sentir. Por sua anterioridade, a ideologia predetermina e pré-forma os atos de pensar, agir e querer 
ou sentir, de sorte que os nega enquanto acontecimentos novos e temporais‖ (CHAUI, 2016, p. 247).  
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

Neste capítulo, discorreremos sobre o percurso metodológico adotado para chegarmos 

aos objetivos da pesquisa e responder as indagações que a motivaram. Esta pesquisa está 

amparada pelo Comitê de Ética e Pesquisa-CEP sob o parecer 3.054.982, em anexo neste 

trabalho.  

 

 

4.1 Caracterização da pesquisa qualitativa 

 

 

Este trabalho tem caráter qualitativo. Para Chizzotti (2006, p. 28), a pesquisa 

qualitativa permite-nos ―tanto encontrar o sentido do fenômeno quanto interpretar os 

significados que as pessoas dão a ele‖. Além de entender que ela ―produza resultados não 

alcançados através de procedimentos estáticos ou de outros meios de quantificação‖ 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 23). Nesse caso, nosso fenômeno configura-se como o ensino 

de gramática nas escolas e as concepções dos docentes que as ensinam. Sendo assim, 

compreendemos que a pesquisa qualitativa melhor auxilia-nos no entendimento do nosso 

objeto. Ainda seguindo os pressupostos de Chizzotti (2006), o autor afirma que ―o termo 

qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis a uma atenção sensível‖ (CHIZZOTTI, 2006, p. 28). 

Para a escolha desse tipo de pesquisa, levamos em consideração o objetivo principal 

deste trabalho que foi o de identificar as concepções de gramática que norteiam o trabalho de 

professores de Língua Portuguesa que atuam nas escolas de públicas de Diamantina-MG; 

identificando as aproximações e os distanciamentos com as concepções presentes nos 

documentos oficiais do Ministério da Educação.  

Esta pesquisa classifica-se como exploratória, pois ―busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto‖ (SEVERINO, 2007, p.123). Gil (2008, 

p. 27) complementa essa perspectiva quando afirma que pode ―proporcionar visão geral, de 
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tipo aproximativo, acerca de determinado fato‖. Essa etapa antecedeu à escrita do projeto. 

Diante disso, exploramos nosso tema, a gramática e suas concepções, por meio do 

levantamento de dados, como podemos observar no quadro abaixo.  

  

QUADRO 5: QUESTÕES DE PESQUISA E OBJETIVOS 
Perguntas 

 
Objetivos específicos 

1- Qual as concepções de gramática dos professores da 
educação básica de Diamantina-MG?  
 

Compreender as concepções de gramática dos 
professores da educação básica de Diamantina-MG; 

2- Quais conteúdos estão sendo dados como 
gramaticais? 

Identificar os conteúdos gramaticais presentes na 
educação básica nas escolas em que os docentes 
sujeitos desta pesquisa lecionam;  
 

3- Qual a relação entre os conteúdos ministrados nas 
aulas de gramáticas com os que orientam os 
documentos norteadores (PCN e BNCC)? 
 

Relacionar os conteúdos presentes na prática pelos 
professores com os documentos oficiais curriculares.  
 

Fonte: elaborado pelo autor 

De modo a tentar responder à questão 3 do quadro 7, utilizamos a pesquisa 

documental, pois recorremos aos documentos PCN e BNCC. A pesquisa documental tem 

como característica ser ―a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos, ou 

não, constituindo o que se denomina de fontes primárias‖ (MARCONI E LAKATOS, 2003, 

p. 174). 

 

4.2 Instrumentos de coletas de dados: a pesquisa de campo (observação e entrevista) e o 

diário de campo 

 

A próxima seção destina-se em apresentar de forma minuciosa os instrumentos de 

coletas de dados utilizados nesta pesquisa. A saber, a entrevista e o diário de campo.  

 

4.2.1 A pesquisa de campo e a entrevista 
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Como instrumento de coleta de dados, utilizamos a pesquisa de campo, que objetiva 

em  conseguir informações sobre determinado problema, ou seja, ―consiste na observação dos 

fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente na coleta de dados‖ (MARCONI & 

LAKATOS, 2003, p. 186). Nesse caso, o nosso campo consistiu em duas escolas da rede 

básica de educação da cidade de Diamantina-MG, onde foram feitas as observações das aulas 

e, consequentemente, a construção do diário de campo.  

Dentro da pesquisa de campo temos várias formas de observação. A eleita por nós foi 

à observação sem participação direta, pois entendemos que a presença do 

pesquisador/observador em sala pode causar rações ao observado, mesmo que não seja 

intencional por parte do pesquisador/observador. Para Severino (2007, p. 125), a ―observação 

é todo o procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados‖ que, no caso desta 

pesquisa, é o ensino de gramática e suas concepções. Em suma, foi uma observação 

sistemática ―o observador sabe o que procura e o que carece importância em determinada 

situação; deve ser objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar influência sobre o que vê ou 

recolhe‖ (ibidem, p. 193). O uso desses elementos justifica-se, pois acreditamos que 

conseguiríamos elaborar um diário de campo que contenha informações que sejam mais 

relevantes e que vão de encontro com os objetivos desta pesquisa.  

O instrumento entrevista gravada, que é ―uma conversação efetuada face a face, de 

maneira metódica, proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária‖ 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 196). Além disso, é ―uma técnica que permite o 

relacionamento estreito entre entrevistado e entrevistador (BARROS; LEHFELD, 2007, p. 

109). Ela teve como finalidade coletar dados para contrastar com os obtidos na prática. 

Levamos isso em consideração porque acreditamos que, no âmbito do discurso, o professor 

pode falar uma coisa e na prática fazer outra. Há algumas vantagens no uso da entrevista 

como instrumento de coleta de dados, segundo Barros e Lehfeld (2007), como por exemplo, 

1) maior flexibilidade em relação ao público, como a reformulação de acordo com o 

entendimento do entrevistado; 2) a observação do comportamento do entrevistado no 

momento do diálogo, bem como sua postura perante o assunto e 3) a obtenção de dados mais 

precisos em relação ao objeto (BARROS;  LEHFELD, 2007).  

 A saber, na entrevista, identificamos as concepções de gramática. As perguntas foram 

elaboradas pensando em nosso objetivo geral que é o de identificar as concepções de 

gramática dos professores e, para que isso fosse possível, pensamos em perguntas que pedem 

como resposta uma narrativa, ou seja, o professor falou de forma espontânea. Esse tipo de 
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pesquisa, em que se trabalha com concepções, foi de grande relevância, pois este trabalho 

intencionou apreender as concepções e não obtê-las por meio de definições conceituais. A 

entrevista foi estruturada para que pudéssemos direcioná-la rumo aos objetivos estabelecidos. 

―As entrevistas são estruturadas quando possuem questões previamente formuladas, isto é, o 

entrevistador estabelece um roteiro prévio de perguntas‖ (ibidem, p. 108).  

O roteiro de perguntas teve o objetivo de identificar algumas características do 

entrevistado como, por exemplo, área de formação e atuação, didática, bases teóricas que 

embasam sua aula, etc. A relevância reside no fato de que precisamos conhecer o participante 

da pesquisa, pois isso nos ajudaria a criar um perfil dos sujeitos, objetos do trabalho. A seguir, 

apresentamos a primeira versão do roteiro para esse instrumento, seguindo as características 

da entrevista estruturada, no quadro 8 temos o roteiro que nos conduziu de acordo com os 

objetivos da pesquisa.  

QUADRO 6- PERGUNTAS ESTRUTURADAS PARA LEVANTAMENTO DO 
PERFIL DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

 

Formação e atuação 

1- Qual a sua formação? 

2- Há quanto tempo você se formou? 

3- Quantos anos de experiência têm? 

4- Em qual universidade/faculdade você se formou? 

5- Língua portuguesa sempre foi uma escolha para 

atuar? 

6-  Depois de quanto tempo de formado você começou 
a lecionar? 

7- Fez/faz algum curso de formação continuada? Qual? 

 

 

Questões teóricas 

1- O que você entende por linguagem? 
 
1-a E Gramática?  
2- Você conhece o termo análise linguística? Se sim, 
como define? 
 
3- Dentro de uma aula de língua portuguesa o que você 
entende por erro? 
 
4-  Você se baseia em alguma referência teórica para 
preparar suas aulas? Quais? 

 

 

 

 

1- Como você define o que é uma boa aula de Língua 
Portuguesa?  
2- Você usa material de apoio (exceto o livro didático); 
se sim, qual material de apoio você usa para preparar  
suas aulas? 
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Questões práticas-didático-metodológicas 3- Como são selecionados os conteúdos a serem dados 
na aula de LP? 

4- Qual a sua relação com os documentos norteadores 
do ensino como, por exemplo, PCN, CBC, BNCC? 
Você conhece? 
 
5- Fale um pouco sobre como você prepara suas aulas. 
 
6- Qual a sua relação com a tecnologia dentro da sala? 
Utiliza em sala de aula? Você utiliza tecnologias? 
Quais? 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

  

4.2.2 O diário de campo 

 

Uma das formas de registrar as informações obtidas no campo empírico da pesquisa, 

que se define como sendo ―o registro de fatos verificados através de notas e/ou observações‖ 

(BARROS & LEHFELD, 2007, p. 105). No nosso diário, constaram impressões oriundas das 

observações das aulas. No quadro 9 temos a estruturação do instrumento de coleta: 

QUADRO 7: ESTRUTURAÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO 
EXPANSÃO DAS NOTAS DO DIÁRIO DE CAMPO: DIA/DATA 

Hora Situação 
observada 

Quem interage Notas teóricas Notas 
metodológicas 

Notas 
pessoais 

Descrição 
temporal do 
evento 
observado. 

Descrição 
detalhada do 
evento 
observado. 

Descrição dos 
sujeitos 
envolvidos na 
interação. 

Espaço dedicado 
à articulação 
teórica do objeto 
de estudo. 

Espaço dedicado 
à abordagem 
metodológica do 
objeto de estudo. 

Espaço 
dedicado às 
impressões 
pessoais do 
pesquisador 
frente ao 
objeto de 
estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na primeira coluna, hora, foi o espaço destinado à descrição do dia e horário nos quais 

as observações foram feitas, pois o diário de campo ―serve como uma agenda cronológica do 

trabalho de pesquisa‖ (BARROS & LEHFELD, 2007, p. 105).  A segunda coluna, situação 

observada, destinou-se à descrição da aula observada. Nessa seção, constaram notas que 

dizem respeito ao nosso objeto de pesquisa que é o ensino de gramática e as concepções dos 

professores de Língua Portuguesa. No diário de campo, deve haver espaços nos quais ―serão 
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registradas com exatidão e muito cuidado as observações, percepções, vivências e 

experiências obtidas na pesquisa‖ (ibidem, p. 105-106). 

A terceira coluna , quem interage, foi o espaço no qual houve a descrição dos sujeitos 

envolvidos na interação em sala de aula, como por exemplo, alunos e professor. A quarta 

coluna, notas teóricas, foi dedicada para descrever o conteúdo e o que o professor estava 

ensinando, se é gramática por meio de AL, classe de palavras, etc.  

A quinta coluna diz respeito à descrição da metodologia adotada pelo professor em 

relação ao nosso objeto de pesquisa, a gramática. A sexta coluna, impressões pessoais, 

constaram impressões do pesquisador em relação ao objeto de estudo e a forma como ele é 

abordado na prática docente do professor observado, pois ―é importante também registrar 

considerações e impressões pessoais sobre o observado e o executado na pesquisa de campo‖ 

(ibidem, p. 106).   

 

4.3 Análise das entrevistas: perspectiva discursiva 

 

 

Nesta pesquisa, analisaremos duas fontes principais de dados (corpus). A primeira 

delas é a entrevista estruturada que será nosso corpus de base, conforme formulado por 

Santos (2011), pois será a partir dela que iniciaremos com as análises para identificar quais as 

concepções de gramática dos professores. A segunda fonte, o diário de campo, é o corpus de 

apoio.  Tal instrumento nos permitirá fazer o aprofundamento dos dados obtidos pelo corpus 

de base quando necessário, confrontando e/ou corroborando os dados obtidos/observados 

(SANTOS, 2011). 

 É necessário frisar que temos ciência de que o que for registrado no corpus de base 

pode ser diferente do que registraremos no corpus de apoio. Isso quer dizer que pode haver 

diferenças entre a teoria (aquilo que o professor fala) e sua prática em sala de aula (o que o 

professor faz). Isso pode ocorrer em função das variáveis presentes nas regras contratuais que 

estruturam cada instrumento de obtenção de dados, as quais mudam de acordo com o contexto 

de fala (ato de linguagem) e os sujeitos participantes do diálogo.  

Para orientar a discussão sobre a temática, tomamos como base o escopo teórico de 

Patrik Charaudeau (2001, p. 28), para quem o ato de linguagem é um fenômeno que combina 

duas esferas: do saber e a do fazer. A primeira é definida como sendo a instância situacional e 
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é autodefinida pelo espaço que ocupam os responsáveis deste ato. No que se refere ao 

segundo, esse diz respeito à instância discursiva e é auto definida como uma encenação da 

qual participa seres da palavra. Além disso, o ato de linguagem pode ser considerado como 

uma iteração de intencionalidades que é movido pelo princípio do jogo. Jogo aqui se define 

como o diálogo entre professor/aluno, entrevistado/entrevistado. É Charaudeau (2012, p. 28) 

que afirma que ―o ato de linguagem torna-se um ato enunciativo entre quatro sujeitos e não 

dois‖.  

Na perspectiva do autor, há o EUc que é o sujeito comunicante que tem a iniciativa no 

processo de interpretação.. O EUe é ele quem encena o dizer, definido como sendo o 

enunciador da interação. O TUd, o sujeito destinatário da interação. E o TUi, o sujeito 

interpretante que tem a iniciativa do processo de interpretação. É ele quem constrói a 

interpretação, podendo ela ser muda ou exprimida por uma interação qualquer. Isso pode ser 

percebido em nossa pesquisa levando em consideração os EU e os TU do diálogo que mediará 

às relações entre professor e entrevistador, professor e aluno, pois esses sujeitos enunciativos 

vão mudar de acordo com o contexto no qual estarão inseridos. 

Em relação às possíveis diferenças que podemos encontrar entre os registros da 

entrevista e o diário de campo se justifica pelo fato de que as regras contratuais da 

comunicação (contrato de comunicação) mudam de acordo com o contexto. Segundo 

Charaudeau (2001, p. 240), o contrato de comunicação designa o conjunto de condições nas 

quais se realiza qualquer ato de comunicação (qualquer que seja sua forma, oral ou escrita, 

monolocutiva ou interlocutiva). Trata-se de um contrato tacitamente firmado entre os 

parceiros envolvidos na interação linguística que lhes possibilita: reconhecerem-se como 

sujeito nesse ato de linguagem; reconhecerem o objeto temático do ato de linguagem e o 

objetivo; considerarem a influência das circunstâncias nesse ato. É devido ao contrato de 

comunicação que não falamos qualquer coisa a qualquer pessoa e qualquer lugar. Esse 

contrato nos impõe limites do que devemos falar. 

Além do contrato de comunicação ser diferente de acordo com cada situação de 

comunicação, outros fatores também podem influenciar a relação entrevistador-entrevistado, 

como por exemplo, a projeção do ethos
12. Que pode ser entendida também como uma 

                                                             
12

 ―[...] na Retórica de Aristóteles – especificamente em relação à noção de ethos –, dois campos semânticos 
ligados à questão que suscitam contradições: há um campo semântico fundado na moral, no qual se encaixam 
atitudes e virtudes pautadas pela honestidade, benevolência ou equidade, e outro de sentido mais objetivo, neutro 
e sem afetações, no qual se adequam hábitos, modos e costumes ou caráter. (RODRIGUES, Kelen Cristina, 
2008, p. 196).  
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estratégia discursiva. Segundo Antunes e Pauliukonis (2018, p. 284), ―O ethos está a serviço 

de um projeto de influência do Eu sobre o Outro, e pode ser utilizado para atingir seu 

interlocutor. O enunciador trabalha a adesão do outro pelo alinhamento entre o seu ethos e a 

imagem do enunciatário‖. Diante disso, é perceptível a influência do ethos nas relações 

interlocutivas e como ele pode ser entendido como uma estratégia dentro do jogo da 

encenação entre os interlocutores, que nesse caso temos duas situações de comunicação 

distinta: a entrevista e a observação em sala. Intencionamos com essa discussão ―verificar 

como a construção de uma imagem favorável do enunciador (ethos) aparece como estratégia 

discursiva relevante para o processo de persuasão, (...) já que o ethos está a serviço de um 

projeto de influência do Eu sobre o Outro‖ (ibidem). Essas informações levam-nos a entender 

ethos como sendo a construção/representação da imagem de si (ibidem). A figura 2 que ilustra 

a dinâmica da projeção/construção do ethos no espaço social, que nesse caso é a escola. 

 

Figura 1-  O social e o discursivo na construção do ethos 
 

 

Fonte: COSTA (2018, p. 73) 
 

Essa abordagem teórico-metodológica nos permitirá problematizar o grau de 

subjetividade envolvido na construção do corpus, a fim de obtermos dados mais próximos 

possível da objetividade necessária para se fazer determinadas generalizações. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

Este capítulo destina-se à apresentação dos dados coletados e suas respectivas análises. 

Neste trabalho foram realizadas 3 entrevistas e 3 diários de campo, vinculados a cada 

informante da pesquisa. Dentro do universo das 4 entrevistas e diários, objetiva-se  analisar 

apenas uma entrevista e um diário de campo. Essa escolha justifica-se pelo fato de que os 

dados coletados da informante 1 estão completos, ou seja, conseguimos aplicar os dois 

instrumentos de coleta definidos para esta investigação. Ressaltamos que todos os dados serão 

analisados e apresentados.  

As apresentações e análises foram feitas de acordo com o instrumento de coleta. 

Primeiramente, apresentamos os resultados obtidos por meio da entrevista. No segundo 

tópico, explanamos e analisamos os elementos coletados por meio do diário de campo. Em 

outra fase, relacionaremos os instrumentos a fim responder uma das questões norteadoras 

desta pesquisa ―qual(is) concepção(ões) de gramática está(ao) presente(s) no discurso e 

prática dos professores‖.  

 

5.1 A entrevista: dos dados coletados às análises discursivas  

 

A análise aqui empreendida baseia-se em uma análise descendente do discurso, 

segundo a qual o analista parte de uma análise das condições de produção e recepção do texto 

para estratégias lingüístico-discursivas que aparecem na materialidade textual. Tendo isso em 

vista, nossa primeira categoria de análise é o contrato de comunicação, pois é ele que engloba 

as regras contratuais que são definidas pelo contexto13 de atuação dos sujeitos envolvidos na 

situação comunicacional. O contrato de comunicação que define a situação de comunicação
14

 

a qual, nesta pesquisa, é o mecanismo de interação, a entrevista. Resumidamente, podemos 

entender a situação de comunicação da seguinte forma:  

 

                                                             
13 ―contexto é interno ao ato de linguagem e sempre configurado de alguma maneira (texto verbal, imagem, 
grafismos, etc)‖ (CHARAUDEAU, 2012, p. 69). 
14―[...] situação é externa ao ato de linguagem, embora constitua as condições de realização desse ato‖ 
(CHARAUDEAU, 2012, p. 69).  
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análise da entrevista 2 e assim sucessivamente. O mesmo mecanismo será utilizado nas 

análises dos diários de campo.  

 

5.1.1 Entrevista 1:  

 

As regras contratuais da situação de comunicação são definidas por vários aspectos 

―todo sujeito falante (locutor) ocupa o centro de uma situação de comunicação que constitui o 

espaço de troca no qual ele se põe em relação com o parceiro (interlocutor)‖ (ibidem, p. 70). 

No quadro 10 a seguir, temos os componentes da situação de comunicação na primeira 

coluna. Na segunda, temos elementos reais que puderam ser observados por meio do 

instrumento de coleta, a entrevista.   

QUADRO 8: CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DA SITUAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO NO INSTRUMENTO ENTREVISTA n° 1 

 
Componentes da situação de 

comunicação15 

 
Configuração dos elementos na entrevista 

a) Características físicas:  
1- Estão presentes fisicamente um ao outro ou 

não?  
2- São únicos ou múltiplos? 
3- Estão próximos ou afastados um do outro, e 

como estão dispostos um em relação ao outro? 
4- É um canal oral ou gráfico? 
5- Canal direto ou indireto? 
6-  Que outro código semiológico é utilizado?  

1- Sim, entrevistador e entrevistado frente a 
frente; 

2- Apenas dois sujeitos na interação; 
3- A entrevista foi feita da seguinte forma: 

entrevistador e entrevistado frente a frente, 
cada um de um lado da mesa; 

4- Canal oral; 
5- Canal direto;  
6- Folha de perguntas da entrevista. 
 

b) Características identitárias dos parceiros:  
1- sociais (idade, sexo, raça; 
2- socioprofissionais; 
3- psicológicas; 
4- relacionais (os parceiros entram em contato 

pela primeira vez ou não; eles se conhecem ou 
não; têm uma relação de familiaridade ou 
não? 

1- Entrevistador: 27 anos, sexo masculino, 
negro. Entrevistado: 54 anos, sexo feminino, 
parda; 

2- Entrevistador: estudante de mestrado. 
Entrevistado: Licenciada em Letras 
Português/Inglês;  

3- Entrevistado: o comportamento inicial 
indicava certo nervosismo, inquietação e no 
decorrer da entrevista houve mudança dos 
comportamentos citados para o estado de 
calma e comodidade;  

4- O contato dos envolvidos foi anterior à 
entrevista. O mesmo se justifica pelo fato de 
a entrevista e a observação para o diário do 
campo dependerem de autorização prévia do 
informante para serem realizadas. 
Entrevistador e entrevistado não se 
conheciam e não havia nenhuma relação de 

                                                             
15 Charaudeau (2012, p. 70) 
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familiaridade entre ambos.  
 

c) Características contratuais:  Dialogal16: as características podem ser observadas 
por meio das descrições acima feitas.  

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

O contrato de comunicação estrutura a situação de comunicação. Para que a estrutura 

siga uma ordem lógica, é necessário que outros elementos entrem como componente do ato de 

linguagem, sendo eles subcategorias da nossa categoria mais abrangente: a situação de 

comunicação. O primeiro elemento desse subgrupo é o sujeito. Os sujeitos que compõem o 

mecanismo de interação entrevista, no nosso caso, são: 1 entrevistador e 1 

informante/entrevistado. O segundo diz respeito aos objetivos comunicacionais: nosso 

objetivo comunicacional foi, primeiramente, coletar dados para montagem de um corpus, na 

sequência, objetivamos analisar os dados obtidos para identificar as concepções de gramática 

que os professores informantes têm que estão presentes em seu discurso17. O terceiro 

elemento é o tema: o tema da situação comunicacional está ligado às questões dispostas no 

quadro 7 deste trabalho, intitulado  ―QUESTÕES DE PESQUISA E OBJETIVOS‖. E o 

quarto elemento diz respeito às condições materiais que compuseram ou auxiliaram no 

momento da situação de comunicação, a entrevista. No nosso caso o material utilizado foi: 

caneta esferográfica, uma folha contendo as questões da entrevista, mesa e cadeira. A 

entrevista foi realizada dentro da escola onde a informante leciona. O gravador não foi 

utilizado, pois a participante não permitiu que fosse gravada. Ela está amparada pelo 

Conselho de Ética e Pesquisa (CEP), no qual prevê a desistência dos informantes em qualquer 

momento da pesquisa, bem como o direito de se negar a responder alguma pergunta que cause 

desconforto ou utilizar elementos (gravador) que provoque constrangimento. A  figura 2 

exemplifica a situação comunicacional e suas subcategorias.  

 

 

 

                                                             
16 ―[...] quando os parceiros da comunicação estão presentes fisicamente um ao outro, o contrato permite troca, o 
canal de transmissão é oral, o canal de transmissão é oral e o ambiente físico é perceptível pelos dois parceiros, o 
locutor encontra-se suma situação na qual ele pode perceber imediatamente as reações do interlocutor‖ 
(CHARAUDEAU, 2012, p. 71).  
17 Especificamente neste tópico abordaremos apenas a esfera teórica do fazer docente. As concepções de 
gramática que subjazem a prática estão dispostas no tópico seguinte.  
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informantes serão fictícios, isso resguardará o direito de sigilo do entrevistado como previsto 

no TCLE.  

QUADRO 9: CONFIGURAÇÃO DOS SUJEITOS DO DISCURSO NA 
ENTREVISTA 

Sujeitos do discurso Configuração dos sujeitos do discurso na 

entrevista 

Eue (enunciador) Sujeito enunciador: analista-entrevistador-pesquisador  

EUc (comunicante) Sujeito comunicante: o sujeito físico, Manoel. 

TUd (destinatário) Sujeito interpretante: a professora Angélica, projeção 

do sujeito dentro da situação de comunicação. 

TUi (interpretante) Sujeito destinatário: A Maria18, pessoa física.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O TUi traz todos os seus filtros para entrevista, pois eles foram pré-determinados pelo 

tema desta pesquisa, as concepções de gramática, ou seja, subtende-se que tudo ou grande 

parte daquilo que a informante já estudou sobre o tema será levado em consideração no 

momento da formulação de sua resposta. Porém, vale ressaltar que, mesmo que esses filtros 

sejam trazidos durante o jogo comunicacional, a projeção do TUi tende a refletir a professora 

como dito anteriormente.  

 Nesta pesquisa, houve uma mistura de EU‘s do discurso, uma vez que o entrevistador 

é um pesquisador também. Então, temos duas pessoas configuradas em uma. Vez ou outra 

esses sujeitos misturam-se. Cada um dos EU‘s tem um objetivo. O entrevistador objetivou 

coletar informações sobre o tema, as concepções de gramática, em um movimento acional de 

querer-saber.  Já o pesquisador/analista objetivou  analisar os dados obtidos por meio da 

entrevista, sendo ela o corpus de base desta pesquisa. 

Dito isso, os dados e análises seguiram a ordem estrutural da entrevista, respeitando a 

sequência dos blocos temáticos que podem ser observados no anexo 1 deste trabalho. Assim, 

de acordo com as informações obtidas pelo primeiro bloco da entrevista ―Formação e 

atuação‖, podemos observar as seguintes informações:  a informante 1 possui formação em 

Letras Português e Inglês, pela antiga FAFÍDIA, em Diamantina-MG. Tem 19 anos de 

docência e começou a trabalhar quando estava cursando o primeiro período do curso. 

                                                             
18 Nome fictício para preservar a identidade da informante e as informações fornecidas por ela como previsto no 
TCLE.  
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Segundo essa informante, ela tem preferência em trabalhar com inglês, mas como as aulas são 

poucas, a docente complementa a carga horária com aulas de Língua Portuguesa, como 

podemos observar na fala da entrevistada: ―Língua portuguesa sempre foi uma escolha para 

atuar? Não, prefiro trabalhar com inglês, mas como são poucas aulas, pego as de língua 

portuguesa para completar o cargo e ganhar um pouco mais‖19. Em relação à formação 

continuada, de acordo com a informante, ela iniciou uma pós-graduação, mas não a concluiu. 

Os motivos que levaram a docente a desistir do programa não foram falados, respeitando o 

direito da não resposta previsto no TCLE que amparou esta pesquisa nos quesitos éticos. A 

questão da formação continuada foi um elemento constituinte da pesquisa de Neves (2002), 

na qual se constatou que ―é baixo o nível de aspiração quanto a um aprimoramento de 

formação‖ (NEVES, 2002, p. 29). Por meio disso, percebemos que esse ponto ainda é 

sensível no sentido de que talvez a jornada de trabalho do docente não o possibilite começar 

ou dar sequência à uma formação continuada. A dinâmica escolar como um todo pode 

influenciar essas questões, como já havíamos abordado na parte inicial deste trabalho.  

O primeiro bloco de perguntas foi feito com o intuito de diminuir as tensões que a 

entrevista pode causar entre os sujeitos envolvidos no ato linguageiro e criar uma identidade 

docente. Por meio dos dados apresentados, podemos inferir que a informante já tem um perfil 

estabelecido, considerando que esse desenvolve-se já no início da formação e, teve sequência 

no exercício da profissão.  

Considerar os anos de atuação docente relaciona-se com os saberes necessários à 

prática em sala de aula, (PERRENOULD; 2000; GAUTHIER; 2006; FREIRE; 2011; 

TARDIF; 2014), autores que serviram como base para a discussão do perfil docente neste 

trabalho, como se pôde observar no quadro 6.  Os anos de prática docente da informante 

fazem-se importantes, pois segundo Gauthier (2006) e Tardif (2014), há que se considerar os 

saberes experienciais, que são construídos ao longo da vida profissional do docente. Diante de 

tantos anos de experiência, como dito anteriormente, não podem ser desconsiderados. Eles 

fazem com que o professor construa, ao longo do tempo, os saberes necessários à prática 

pedagógica, como afirma os autores supracitados.   

No tópico seguinte da entrevista, que diz respeito às Questões teóricas, obtivemos os 

seguintes dados: quando indagada sobre o entendimento que a informante tinha sobre a 

linguagem, a mesma respondeu: ―É expressão comunicativa do cotidiano‖. Essa definição 

chamou-nos atenção, pois vale ressaltar que as concepções de linguagem estão ligadas às 
                                                             
19 Fala obtida pelo entrevistador (autor deste texto) por meio do instrumento entrevista.  
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concepções de gramática. Nessa resposta, há a predominância da informante enquanto 

professora e conhecedora do termo que está fortemente ligado à sua área de formação, Letras, 

ou seja, o TUi configurou-se no discurso como uma professora da área de Letras. 

Sobre a relação de concepções de linguagem e gramática, Geraldi (2011) elenca, 

basicamente, três concepções de linguagem que são acompanhadas pelo mesmo número de 

concepções de gramática. Como nossa base para a definição das concepções de gramática é 

Travaglia (2005), a equivalência foi feita seguindo os percursos teóricos apontados no tópico 

―1. 3 Concepções de gramática: concepções que perpassam a teoria e a prática docente‖. 

Como podemos observar no quadro 12 a seguinte organização:  

QUADRO 10: CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E GRAMÁTICA 
 

Concepções de linguagem 

Concepções de 
gramática- 

Geraldi (2011) 

Concepções de 
gramática- Travaglia 

(2005) 
A linguagem é a expressão do pensamento: essa 
concepção ilumina, basicamente, os estudos 
tradicionais. Se concebemos a linguagem como tal, 
somos levados a afirmações- correntes- de que pessoas 
que não conseguem se expressar não pensam.  

 

Gramática tradicional 

 

Gramática normativa 

 

A linguagem é um instrumento de comunicação: essa 
concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a 
língua como código (conjunto de signos que se 
combinam segundo regras) capaz de transmitir ao 
receptor certa mensagem. Em livros didáticos, é a 
concepção confessada nas instruções ao professor, nas 
introduções, nos títulos, embora em geral seja 
abandonada nos exercícios gramaticais.   

 

O estruturalismo e o 

transformacionalismo 

 

 

Gramática descritiva 

A linguagem é uma forma de interação: mais do que 
possibilitar uma transmissão de informações de um 
emissor a um receptor, a linguagem é vista como um 
lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito 
que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, 
a não ser falando; com ela o falante age sobre o 
ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não 
preexistam.    

 

Linguística da 

enunciação 

 

 

 

a gramática internalizada (GI) 

ou competência linguística 

internalizada do falante  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 Podemos observar que a concepção de linguagem que subjaz a resposta da informante 

é a segunda, na qual define linguagem como sendo instrumento de comunicação (GERALDI, 

2011). Essa concepção de linguagem imbrica-se com a competência linguística, que é um tipo 

de gramática postulado por Travaglia (2005).  

Quando indagada sobre ―O que você entende por gramática?‖, a informante respondeu 

que ―é um conteúdo específico, para mim é a compreensão da linguagem‖. Infere-se, por meio 

da resposta, que a informante entende a gramática como um aspecto que viabiliza a 
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linguagem, ou seja, compreender a linguagem passa por ter um conhecimento explícito sobre 

gramática. Assim, não há como dissociá-las, pois ―no espaço da interlocução constituem-se os 

sujeitos e a liguagem‖ (GERALDI, 2006, p. 28). Nesse ponto, a sala de aula configura-se 

como sendo um espaço de interlocução, em que aluno-professor envolvem-se no jogo 

comunicacional, tendo como tema a gramática, o motor que move as engrenagens da relação 

dos EU‘s e TU‘s, sendo a linguagem perpassada pelas concepções de gramática, nessa 

situação de comunicação.  

A pergunta ―Você conhece o termo análise linguística, se sim, como a define?‖ a 

informante respondeu ―Sim, conheço, é o estudo da nossa língua‖. Nessa fala, entendemos 

que o conceito de gramática tradicional pode ser percebido como base que fundamentou a 

resposta, pois, como explicitado no primeiro capítulo desta pesquisa ―História da gramática 

tradicional‖, a GT tinha como objetivo, na época, o de estudar a regras que estruturavam a 

língua (BAGNO, 1999). Isso a torna uma questão interessante para ser discutida, pois a 

informante deu a entender que, para ela, a análise linguística está relacionada ao entendimento 

da língua e, assim, relaciona-se com os preceitos da GT como supracitado. O que faz com que 

seu entendimento de análise linguística se distancie do que de fato é, uma metodologia para o 

ensino de gramática e não um tipo, como ficou explicitado no tópico ―1.4 Análise linguística: 

uma metodologia para o ensino da gramática?‖ (GERALDI; 2006; MENDONÇA; 2007). Tal 

perspectiva destoa também do que é previsto no PCN de Língua Portuguesa, como sendo 

objetivo da análise linguística, como se pôde observar no quadro 4 ―Objetivos do ensino de 

Língua Portuguesa‖. O que justifica essa resposta da informante, em partes, é o fato de que ―a 

gramática é uma disciplina que, pelas próprias condições em que surgiu, aparece com 

finalidades práticas, mas que apresenta edifício somente possível sobre a base de uma 

disciplinação teórica do pensamento sobre a linguagem‖ (NEVES, 1987, p. 77).  

A questão que dizia respeito à concepção de erro que a informante tinha justificou-se 

pelo fato de que, dependendo da resposta, poderíamos perceber uma concepção de gramática 

por detrás. Sobre isso, a resposta foi a seguinte: ―Analisar o contexto social do aluno e 

respeitar sua linguagem‖. Podemos, por meio dessa resposta, que a informante considera as 

variações linguísticas dos seus alunos no que tange à teoria/âmbito do dizer. A questão 4 

seguinte tinha a seguinte organização: Você se baseia em alguma referência teórica para 

preparar suas aulas? Quais?, e obtivemos a seguinte resposta: ―Sim, referências literárias, 

como por exemplo, livros didáticos e outros. Utilizo a gramática do Bechara, Emília Amaral e 

outras fontes‖. As concepções de gramática que podemos apreender nessa resposta é a 
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normativa, pois considerando que as gramáticas citadas têm objetivos que visam o ensino das 

normas. No que diz respeito ao livro didático, não foi feita nenhuma análise do objeto, pois 

nesta pesquisa, não nos propomos a analisá-lo. Como dito na introdução deste trabalho, há 

uma pesquisa sendo desenvolvida que se propõe a identificar as concepções de gramática 

subjacentes nos livros didáticos. Com essa questão, encerramos o tópico sobre as questões 

teóricas, que foram propostas como forma de organizar e atender aos objetivos da pesquisa.  

Dito isso, passamos agora para o último bloco temático denominado ―Questões 

práticas-didático-metodológicas‖. A primeira pergunta foi: 1- Como você define o que é uma 

boa aula de língua portuguesa?, e foi respondido que: ―Pra mim uma boa aula é quando o 

aluno desenvolve as quatro habilidades: ouvir, falar, escrever e ler‖. Nesse ponto, percebemos 

uma presença muito marcante das orientações do PCN no que diz respeito aos objetivos do 

ensino de Língua Portuguesa. Elas podem ser revistas no quadro 4 deste trabalho que visou 

expor, de acordo com o documento, quais as orientações sobre o ensino da disciplina e seus 

objetivos. O que entra em confluência com às proposições da BNCC, como pôde ser 

observado no quadro 5. É nítida a presença das vozes dos documentos norteadores do ensino, 

PCN e BNCC, nesta resposta. Vale destacar que a concepção de linguagem que esses 

documentos têm é a de linguagem como interação, justificando, assim, a resposta de que uma 

boa aula de Língua Portuguesa, para a informante, é quando se cria possibilidades de o aluno 

desenvolver as quatro habilidades de ouvir, falar, escrever e ler bem, que, em suma, é transitar 

bem pelos vários âmbitos da produção do texto, seja ele oral ou escrito, o que significa que o 

aluno deve ser poliglota dentro da própria língua (BECHARA, 2006). Vale frisar que ―falar 

bem‖, nesse contexto, é transitar pelos vários ambientes em que a linguagem oral pede uma 

adequação, seja formal ou informal.  

Em relação à questão que diz respeito ao uso das tecnologias em sala de aula, a 

informante afirmou que usa as ―novas tecnologias‖ não especificando quais. Já na questão 

seguinte, que versa sobre a seleção de conteúdos que ministra em sala de aula, tivemos a 

seguinte reposta ―Seleciono de acordo com as orientações do MEC, BNCC, PCN e CBC‖, 

que acaba justificando a reposta da primeira questão desse bloco, como supracitado.  

Sobre a questão: ―Qual a sua relação com os documentos norteadores do ensino como, 

por exemplo, PCN, CBC, BNCC? Você conhece?, foi respondido: ―Utilizo-os para estudar e 

preparar minhas aulas, como dito anteriormente. Tenho uma relação de estudo e exploração‖. 

Esse resultado está em consonância com as respostas anteriores, fazendo com que a 

concepção de gramática que perpassa o discurso da informante esteja estritamente ligada às 



 

65 
 

que subjazem o documentos norteadores do ensino, pelo menos no que tange à teoria. E ainda 

vale ressaltar que essa relação configura-se como um dos saberes docentes postulado por 

Freire (2011), no qual o autor defende que ele é um dos elementos necessários à prática 

pedagógica. Esbarra-se também com as questões curriculares, informações das quais o 

docente tem que ter no exercício da sua profissão, pois, para Gauthier (2006) e Tardif (2014), 

os saberes curriculares são extremamente importantes à prática docente.  

Sobre o planejamento das aulas, a informante disse que o faz de acordo com as 

demandas do MEC. Diante dessa resposta, indagamos sobre essas demandas, de onde surgem, 

onde estão dispostas entre outros, ou essas demandas podem ser entendidas como sendo os 

próprios documentos que orientam a prática docente? No que tange à relação da docente com 

as novas tecnologias, foi respondido que ela utiliza apenas as ofertadas pela escola, ―sendo 

muito limitadas‖. A limitação da oferta de tecnologia, como afirmou a informante, leva-nos a 

inferir que a tecnologia pouco influencia na concepção de gramática, neste contexto.  

 

 

5.1.2 Apresentação e análise da entrevista 2 

 

 

 No quadro 11 temos a configuração da situação de comunicação da entrevista número 

2. Sendo assim, os dados obtidos organizam-se da seguinte forma:  

QUADRO 11: CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DA SITUAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO NO INSTRUMENTO ENTREVISTA N° 220 

 
Componentes da situação de 

comunicação21 

 
Configuração dos elementos na entrevista 

 
d) Características físicas:  
7- Estão presentes fisicamente um ao outro ou 

não?  
8- São únicos ou múltiplos? 
9- Estão próximos ou afastados um do outro, e 

como estão dispostos um em relação ao outro? 
10- É um canal oral ou gráfico? 
11- Canal direto ou indireto? 
12-  Que outro código semiológico é utilizado?  

 
7- Sim, entrevistador e entrevistado lado a lado; 
8- Apenas dois sujeitos na interação; 
9- A entrevista foi feita da seguinte forma: 

entrevistador e entrevistado sentados um ao 
lado do outro; 

10- Canal oral e gráfico;  
11- Folha de perguntas da entrevista. 
 

                                                             
20 A numeração do quadro segue a ordem da primeira entrevista e, por isso, começa com a letra D e o número 7.  
21 Charaudeau (2012, p. 70) 
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e) Características identitárias dos parceiros:  
5- sociais (idade, sexo, raça; 
6- socioprofissionais; 
7- psicológicas; 
8- relacionais (os parceiros entram em contato 

pela primeira vez ou não; eles se conhecem ou 
não; têm uma relação de familiaridade ou 
não? 

5- Entrevistador: 27 anos, sexo masculino, 
negro. Entrevistado: 40 anos, sexo feminino, 
parda; 

6- Entrevistador: estudante de mestrado. 
Entrevistado: Licenciada em Letras 
Português;  

7- Entrevistado: inicialmente a informante 
mostrou-se relutante em ser entrevistada. Para 
que a entrevista pudesse prosseguir a 
participante solicitou que o gravador não 
fosse utilizado. Sendo assim, a entrevista foi 
registrada a punho pelo entrevistador;  

8- O contato entre entrevistador e entrevistado 
foi feito anteriormente a realização da 
entrevista. Tal ato justifica-se pelo fato de 
que necessitávamos da autorização da 
participante para que a pesquisa pudesse 
prosseguir.  
 

f) Características contratuais:  Dialogal: as características podem ser observadas por 
meio das descrições acima feitas.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 Os dados do quadro 11 ilustram a organização da situação de comunicação da 

entrevista número 2. A apresentação e análise dos dados obtidos pela segunda entrevista 

seguirão o mesmo percurso da primeira. 

 O primeiro eixo da entrevista diz respeito à formação e atuação docente da 

entrevistada. Diante disso, obtivemos os seguintes dados: a participante é formada em Letras 

Língua Portuguesa e Pós-Graduada em Literatura e Produção de texto. Tem 19 anos de 

formação e a mesma quantidade de tempo de atuação. Ou seja, assim que iniciou a faculdade, 

a participante começou a ministrar aulas. A entrevistada formou-se na FAFÍDIA e, segundo 

ela, Língua Portuguesa sempre foi sua escolha para atuar.  

Sobre a pergunta que diz respeito à formação continuada, a informante, no momento, 

ainda não está fazendo nenhuma. Esse fato está presente nos dados da entrevista 1, como pode 

ser observado anteriormente na análise dos dados obtidos. Isso apenas reforça uma questão já 

levantada neste trabalho, que versa sobre a sobrecarga dos professores, fazendo com que eles 

não tenham tempo para dar prosseguimento aos estudos. Com esses dados, fechamos o eixo 

que diz respeito ao perfil docente. Reforçamos que o objetivo desse primeiro bloco foi o de 

levantar características do perfil da docente na entrevista e promover uma melhor interação 

entre os envolvidos.  

  A partir dos dados coletados, podemos perceber que a professora iniciou a carreira 

docente juntamente com a faculdade, o que é muito comum, na maioria dos casos de 
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licenciandos. Para alguns teóricos como Freire (2011) e Tardif (2014), os anos de experiência 

na profissão são fundamentais para construção dos saberes docentes necessários para a prática 

da docência. 

 O segundo eixo trata das questões teóricas e aborda temas que vão ao encontro ao 

nosso objeto de pesquisa, a gramática. Diante disso, o bloco foi elaborado de forma a 

conduzir o assunto em direção à temática pesquisada neste trabalho. Indagamos, na primeira 

pergunta, sobre o entendimento da entrevistada em relação à linguagem. Segundo ela: 

―Linguagem é a atividade humana que se caracteriza por representar ideias, informações, a 

realidade. É usada na interação social, na comunicação e na reciprocidade‖. A resposta nos 

permitiu inferir que linguagem para a participante é um instrumento de comunicação e 

interação, sendo ela configurada por meio da interlocução entre os pares. Tal perspectiva vai 

ao encontro às definições de Geraldi (2006), para quem, dentre alguns elementos que definem 

linguagem, estão a interação e comunicação, como pode ser observado no quadro 10: 

concepções de linguagem e gramática.  

Em seguida, sobre a pergunta que diz respeito ao entendimento da participante sobre a 

gramática, ela respondeu: ―A gramática normativa é formada por um conjunto de regras e 

normas seguidas segundo a norma culta da língua‖. Pela descrição da informante sobre o que 

é gramática, podemos perceber uma relação estreita da docente com o objeto. Vale ressaltar 

também que essa pode ser uma estratégia discursiva empregada para convencer o interlocutor 

de que tem familiaridade com o tema. Com isso, começa-se na construção de uma identidade 

docente, que é social (DUBAR, 2005; TARDIF, 2014). Vale reforçar que entendemos a 

profissão do docente como um espaço do ser e fazer social.  

Interessante perceber também que a entrevistada já aborda em sua resposta uma 

concepção de gramática, que é entendida, para ela, como um sistema de normas, sendo a 

norma culta a orientadora do sistema que rege a língua. Quando elaboramos essa questão não 

pensamos em ter uma definição explícita das concepções de gramática. Esperávamos 

respostas em que a definição não viesse tão clara. A justificativa de tal segmento está no fato 

de que um dos objetivos desta pesquisa é o de identificar/apreender a concepção de gramática 

que subjaz o discurso do professor e não tê-la de forma definida. 

 Uma das possibilidades para a resposta pode ser o fato de que o TUi da pergunta usou 

a estratégia discursiva  para convencer o seu interlocutor que  ela credita também ter domínio 

sobre o assunto, pois ―Situações de interação comunicativa pressupõem levar em conta a imagem 

que passamos ao outro e a imagem que construímos desse outro‖ (ANTUNES & PAULIUKONIS, 
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2018, p. 285). Não queremos dizer que ela não saiba, apenas expomos um dos possíveis 

caminhos para a formulação da resposta. Sendo assim, compreendemos que a concepção de 

gramática normativa está mais presente no discurso produzido para a resposta. Se ela utiliza 

apenas essa definição, poderemos encontrar resposta na análise do diário de campo oriundo da 

observação dessa participante. Tal conceituação vai ao encontro de uma das concepções de 

gramática postuladas por Travaglia (2005), autor base para construção do capítulo teórico 

sobre o tema. Vale ressaltar, também, a concepção de linguagem com a definição de 

gramática da participante. A nosso ver, elas se convergem em partes, considerando linguagem 

como instrumento de interação e gramática como um sistema de normas, que perpassam um 

tipo de linguagem, a saber, a verbal.  

Sobre a pergunta: Você conhece o termo análise linguística? Se sim, como define?, 

obtivemos a resposta: ―Sim. É a análise feita a partir do uso que se faz da linguagem, levando 

em consideração o caráter histórico, social, situacional dentre outros‖. Se essa afirmativa 

perpassa sua prática em aulas de LP, ela entra em consonância com a afirmação de Geraldi 

(2006) sobre a AL. Segundo o autor, ―a análise linguística de reivindicar a prática de 

linguagem como fio condutor do processo de ensino-aprendizagem‖ (GERALDI, 2006, p. 

192). 

 No que se refere à pergunta: ―Dentro de uma aula de língua portuguesa o que você 

entende por erro‖, foi respondido que ―pelo ângulo da gramática normativa, erro é o desvio 

feito à norma culta ou linguagem formal, desvio à norma ou regra gramatical. Pelo ângulo da 

linguística, o erro ganha flexibilidade, tendo a linguagem a capacidade de se adequar aos 

muitos elementos que interferem nela‖. Podemos perceber que na noção de erro dessa 

resposta há um conhecimento implícito sobre as variações linguísticas e as concepções de 

gramática. O que entra em divergência, por assim dizer, com a resposta que dizia respeito à 

definição de gramática que a entrevistada deu. É possível que o contexto da pergunta tenha 

contribuído para tal discrepância.  

A indagação sobre o erro tem um elemento que a de gramática não tem: a expressão 

sala de aula. Em relação a isso podemos entender que, na pergunta sobre gramática, a 

entrevistada utilizou seu conhecimento teórico que se relaciona com o âmbito do dizer. 

Parece-nos ser uma estratégia discursiva que a participante utilizou para convencer seu 

interlocutor de que domina o tema.  

Quando introduzimos um elemento que tem relação com a esfera do fazer, a 

informante lançou mão de recursos interpretativos que estavam contextualizados com a 
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pergunta. A informante pode ter entendido, por meio do contexto da indagação, que há uma 

relação mais estreita com a sua prática, diferentemente da outra. Embora as perguntas fossem 

um pouco diferentes, contudo com a mesma intencionalidade, a entrevistada soube se adequar 

à situação, formulando, assim, respostas contextualizadas de acordo com os elementos de 

cada pergunta. Em suma, se relacionarmos as respostas que ela apresenta em relação a 

gramática e erro em uma aula de Língua Portuguesa, podemos inferir que, para a primeira 

definição, ela focaliza o EU e para a segunda o TU.  

Quando fizemos a última indagação do bloco: Você se baseia em alguma referência 

teórica para preparar suas aulas? Quais? , foi respondido ―Na Gramática normativa‖. Isso 

reforçaria a hipótese de que a intencionalidade da entrevistada é convencer o entrevistador de 

que gramática normativa é o que orienta suas aulas, tendo ela destaque em seu plano. Dessa 

forma, projeta-se um EU diferente daquele de quando ela responde sobre o erro dentro das 

aulas. Tal perspectiva projeta uma identidade discursiva para que ela seja validada pelo seu 

discurso, tomando como base a gramática normativa. Essa, portanto, seria um elemento 

fundamentante e certificador do seu conhecimento em relação à temática, criando, assim, na 

relação entrevistador-entrevistado uma situação de legitimidade e credibilidade. Tal análise é 

reforçada no argumento de que ―[...] a prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela 

forma como se constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, 

ganhando sua confiança‖ (MAINGUENEAU, 2008; p. 13). 

Para Costa (2018), a identidade discursiva organiza-se não somente pela capacidade de 

o sujeito saber falar sobre algo, porém, principalmente do seu condão em relação ao tema e 

―[...] parecer digno de crédito, da necessidade de seu interlocutor considerá-lo verdadeiro. Por 

essa razão, a credibilidade, que depende da identidade discursiva, envolve a formulação de 

uma imagem de si, um ethos, sendo, pois, necessariamente estratégica (COSTA, 2018, p. 72). 

Esse pode ser um elemento revelador dessa relação de entrevistador-entrevistada que ela, a 

professora, tem conhecimento e propriedade para falar sobre a temática em discussão.   

O último eixo da entrevista estava relacionado com as questões práticas-didáticos-

metodológicas da participante. A primeira pergunta feita em relação ao tema foi: como você 

define o que é uma boa aula de língua portuguesa? foi respondido que: ―A aula de Língua 

Portuguesa deve ser baseada na interlocução professor-aluno, alunos-alunos onde normas 

gramaticais e adequações linguísticas sejam estudadas, onde a definição de texto esteja 

ampliada, onde a interpretação possa acontecer de forma natural, mas que seja direcionada 
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para promover a visão de mundo de todo e qualquer sujeito envolvido no processo de 

comunicação‖.  

Podemos perceber nessa resposta que a noção de linguagem e letramento perpassa a 

fala da professora. Isso vai ao encontro, por exemplo, com sua definição de linguagem e a sua 

função multivariada, que são as multiformas de comunicação. Entendemos, a partir disso, que 

ela compreende as aulas de língua Portuguesa como uma ferramenta propiciadora do contato 

e/ou conhecimento das variadas formas de linguagem que estão embutidas nas aulas de LP. É 

possível perceber também características da análise linguística, especificamente na parte em 

que a informante trata o texto a partir de uma dimensão mais ampliada, ou seja, o que nos leva 

a acreditar que o trabalho com o objeto seja mais aprofundado, sendo ele um componente 

fundamental de uma boa aula, para ela.  

Sobre a pergunta: você usa material de apoio (exceto o livro didático); se sim, qual 

material você usa para preparar suas aulas?, ela respondeu: ―Sim, diferentes gramáticas 

(Bechara, Pasquale e Cegalla), apostilas e internet‖. É nítida a gama de fontes das quais a 

professora lança mão no momento de preparar as aulas. Contudo, o fato curioso são as 

escolhas das gramáticas. Comumente, essas gramáticas são utilizadas por prestadores de 

concursos e seu conteúdo tem cunho normativo, ou seja, há predominância em questões sobre 

as regras gramaticais, especificamente, a normativa.  

 Essas questões vão de encontro com a resposta da informante quando indagada sobre 

o que é gramática. Como pode ser observado anteriormente no eixo 2 de perguntas, a hipótese 

é de que, quando se trata do âmbito do dizer, a informante tende a utilizar estratégias que 

convençam o entrevistador sobre seu domínio em relação ao objeto, a gramática.  

Em relação às perguntas 3, 4 e 5 que versam sobre a preparação da aula, o que a 

orienta para sua construção, foi respondido que se baseia, no momento da escolha do 

conteúdo, no CBC. Em relação aos documentos PCN e BNCC, a informante afirmou que eles 

sempre são seus objetos de estudo e que estão sempre presentes, sendo ―bases fundamentais a 

serem seguidos‖. Ou seja, a entrevistada admite seguir um currículo orientado por esses 

documentos. 

 Sobre o uso de tecnologias, a informante disse que ―Tecnologia é hoje um 

instrumento a se utilizar em sala de aula‖, porém não quis especificar mais sobre quais tipos 

de tecnologias ela utiliza, apenas complementou que lança mão daquilo que a escola oferece. 

Diante disso, não podemos estabelecer nenhuma relação, a priori, entre concepções de 

gramática e tecnologia.  
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 Conforme exposto até aqui, podemos concluir, parcialmente, que as concepções de 

gramática que estão relacionadas à esfera do dizer (teoria) são variadas e que elas mudam de 

acordo com o contexto da pergunta, como já exposto anteriormente. Contudo, a gramática 

normativa tende a predominar, na maioria das vezes, em suas respostas. Em relação aos 

documentos PCN e BNCC foi perceptível que eles estão incluídos em sua prática, que 

antecede suas aulas em sala, sendo eles orientadores do fazer docente.  

 

 

5.1.3 Apresentação e análise da entrevista 3 

 

 

Essa seção objetiva expor e analisar as informações obtidas por meio do instrumento 

de coleta de dados: a entrevista. Assim, estruturou-se da seguinte forma, como pode ser 

observado no quadro 12: 

QUADRO 12: CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DA SITUAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO NO INSTRUMENTO ENTREVISTA N° 322 

 
Componentes da situação de 

comunicação23 

 
Configuração dos elementos na entrevista 

 
g) Características físicas:  
13- Estão presentes fisicamente um ao outro ou 

não?  
14- São únicos ou múltiplos? 
15- Estão próximos ou afastados um do outro, e 

como estão dispostos um em relação ao 
outro? 

16- É um canal oral ou gráfico? 
17- Canal direto ou indireto? 
18-  Que outro código semiológico é utilizado?  

 
13- Sim, entrevistador e entrevistado frente a 

frente; 
14- Apenas dois sujeitos na interação; 
15- A entrevista foi feita da seguinte forma: 

entrevistador e entrevistado sentados frente a 
frente; 

16- Canal oral e gráfico;  
17- Folha de perguntas da entrevista e caneta. 
18- Não houve.  
 

h) Características identitárias dos parceiros:  

9- sociais (idade, sexo, raça; 

10- relacionais (os parceiros entram em contato 

pela primeira vez ou não; eles se conhecem 

ou não; têm uma relação de familiaridade ou 

não? 

9- Entrevistador: 27 anos, sexo masculino, 
negro. Entrevistado: 45 anos, sexo feminino, 
branca; 

10- Entrevistador: estudante de mestrado. 
Entrevistado: Licenciada em Letras 
Português; Entrevistador 
 a fim de padronizar nossa coleta de dados, o 
elemento gravador não foi utilizado, seguindo 
a lógica das duas primeiras entrevistas; O 

                                                             
22 A numeração segue a ordem da entrevista número 2. 
23 Charaudeau (2012, p. 70) 
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contato entre entrevistador e entrevistado foi 
feito anteriormente a realização da entrevista. 
Tal ato justifica-se pelo fato de que 
necessitávamos da autorização da participante 
para que a pesquisa pudesse prosseguir.  
 

i) Características contratuais:  Dialogal: as características podem ser observadas por 
meio das descrições acima feitas. Ou seja, pergunta e 
resposta.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

A terceira participante é formada em Letras Português e suas respectivas literaturas. 

Tem 18 anos de atuação, começando a trabalhar um ano depois de ter iniciado o curso. Ela 

formou-se na Faculdade Cidade de João Pinheiro- FCJP, na modalidade à distância. O motivo 

pelo qual ela cursou essa modalidade está relacionado ao seu contexto de inserção, segundo a 

informante, ―fiz faculdade de férias. Eu morava na zona rural e não tinha como fazer 

faculdade em tempo integral. Foi o único jeito de fazer uma faculdade. Pelo menos sou 

formada‖. Em relação à pergunta que dizia respeito a sua escolha em fazer Letras foi 

respondido que: ―Na verdade eu não esperava. Na minha comunidade estava faltando muito 

professor, então fiz o que dava para trabalhar na minha região. Pensei no retorno financeiro 

mesmo. Apesar de não ser muito bom. Mas era melhor do que capinar roça o resto da vida‖. 

Inferimos por meio dessas respostas que ela não escolheu ser professora por afinidade com a 

área, mas sim porque viu na profissão uma forma de melhorar sua condição social e 

financeira, como pode ser observado na resposta acima.  

A informante começou a exercer a prática docente depois de um ano de faculdade, 

―Isso porque já estava cansada de serviços braçais‖. O contexto de vida dessa informante é 

totalmente diferente do das anteriores, como podemos observar em suas falas. No momento 

da entrevista a candidata mostrou-se um pouco retraída em relatar isso, mas segundo ela ―vou 

falar porque acho que sou vencedora, não é qualquer um que consegue sair de onde eu sair e 

chegar até onde cheguei‖.  

Há nas repostas uma projeção de um EUc, pois os relatos de vida da docente 

entremearam as respostas, questões bem particulares e íntimas. Entendemos esses relatos 

como uma estratégia discursiva da informante que intencionou mostrar para seu interlocutor, 

o entrevistador, que ela tem condição de estar onde está, pois sofreu e passou por muitas 

dificuldades, fazendo delas um motivo para orgulhar-se de si. Entendemos também que 

conseguir formar-se e dar aula é uma realização pessoal, mesmo que não tenha sido uma 
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escolha fazer o curso de Letras, como afirmado por ela. Esses elementos nos ajudam a 

justificar a projeção do EUc nas repostas do primeiro eixo.  

Em relação a última pergunta do bloco: Fez/faz algum curso de formação continuada? 

Qual? E foi respondido que: ―Não fiz. Depois que comecei a trabalhar não tive mais tempo 

para fazer nada. Foco só nas coisas da escola‖. Essa justificativa perpassa também as outras 

entrevistas. É, portanto relevante refletir sobre ela, pois as cobranças em relação à formação 

continuada do professor são muitas e, diante disso, questionamos se é possível fazer algo com 

toda carga horária e afazeres docentes extra escolares, como elaborar aulas, corrigir provas, 

dentre outros. Com isso, encerramos o primeiro eixo da entrevista.  

O eixo tem como primeira pergunta a seguinte indagação: O que você entende por 

linguagem? E foi respondido: ―Ah, para mim a linguagem é tudo. É o que faz a gente se 

comunicar, né?! Eu acho que é isso‖. Entendemos o tudo como as formas de expressão que 

viabilizam a comunicação, indo de encontro com as definições de linguagem de Geraldi 

(2006). 

 Para a pergunta: ―O que é gramática‖, a informante respondeu que: ―A gramática é o 

que ajuda a gente organizar o texto. Sem ela cada um escreveria e falaria do jeito que quer e 

ninguém se entenderia. Dou aula de gramática, mas prefiro literatura. É mais fácil de trabalhar 

com os alunos. É só apresentar livros, ler poemas, escolas literárias, essas coisas, entende? 

Perco muito tempo ensinando outros conteúdos de gramática até chegar no certo para o ano. 

Exemplo: no 3° ano eu tinha que trabalhar os períodos compostos, mas os alunos não sabem 

nem o que é verbo, adjetivo essas coisas. Assim não dá para avançar. Gasta mais tempo dando 

revisão do que conteúdo novo, na verdade‖. Nessa resposta, foi perceptível o conceito de 

gramática descritiva (TRAVAGLIA, 2005). Em relação ao trecho: ―A gramática é o que ajuda 

a gente organizar o texto. Sem ela cada um escreveria e falaria do jeito que quer e ninguém se 

entenderia‖ assemelha-se com a afirmação apresentada no capítulo teórico sobre as origens 

dos estudos gramáticas e seus objetivos. Essa característica é específica do período dos 

alexandrinos24. 

 Vale notar a preferência da informante pelo conteúdo de literatura, pois como 

afirmado por ela ―é mais fácil para se trabalhar com os alunos‖. Podemos perceber duas 

questões que estão implícitas nessa afirmativa. A primeira é o entendimento de literatura da 

informante. De acordo com a BNCC, ―Durante toda a Educação Básica, deve-se favorecer a 

                                                             
24 ver Quadro 1: divisão do período gramatical e suas características 
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formação literária, de modo a garantir a continuidade do letramento literário25, iniciado na 

Educação Infantil‖ (BNCC, BRASIL, 2016, p. 96). Como podemos observar, um dos 

objetivos do ensino de literatura é o desenvolvimento do letramento literário. Ler texto e 

apresentar escolas literárias pouco contribuem para isso. De acordo com Cosson e Souza (s/d, 

p. 101), para desenvolver o letramento literário há necessidade que a escola trate de forma 

diferenciada e ―[...] que enfatize a experiência da literatura. Uma forma de proporcionar tal 

experiência pode ser efetivada por meio de oficinas de leitura, as quais buscam desenvolver a 

competência leitora dos alunos por meio de estratégias específicas‖. Como a inferência 

anterior é baseada apenas na fala da informante, não queremos com isso afirmar que ela não 

saiba trabalhar com a Literatura, pois não observamos essas aulas, além de não ser objetivo 

desta pesquisa.  

 Já na questão: Você conhece o termo análise linguística. Se sim, como define?, foi 

respondido que ―na minha época não existia isso não. Mas pelo nome eu acredito que seja 

como se fosse uma análise da língua e suas regras‖. Inferimos por meio dessa afirmação que  

o conceito de AL estaria vinculado a gramática normativa, além de percebermos que a 

professora desconhece o termo. Essa afirmação justifica-se pelo fato do tema em questão ser 

relativamente novo em relação aos estudos da GT.  

Percebemos, até o momento, que a concepção de gramática normativa perpassa as 

respostas sobre a temática. Exemplo disso foi a resposta da questão: Dentro de uma aula de 

língua portuguesa o que você entende por erro?  Foi respondido: ―Erro é tudo que o aluno fala 

e que esteja fora das regras gramaticais. Não permito erro em minhas aulas de língua 

portuguesa. Apenas quando vamos estudar as variações. Aí mostro para eles o que são, mas 

reforço que temos que falar certinho, de acordo com a gramática. Fica mais bonito quando 

falamos certo. Meu sonho é ver meus alunos falando tudo na regra gramatical‖. As palavras 

em destaque mostram-nos a estreita relação da prática da docente com a GN. O primeiro fator 

é a palavra apenas que diz respeito ao trabalho com as variações, passando ideia de restrição. 

Em relação ao falar certinho, certo e regra gramatical podemos entendê-las como léxicos que 

fazem parte do mesmo campo semântico, o que reforça o argumento anterior sobre a relação 

da docente com a perspectiva da GN.  

                                                             
25 Ver COSSON, Rildo. A literatura em todo lugar. In: Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: 
Contexto, 2014.  
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Percebemos um peso muito significante da gramática normativa em relação às 

variações e, que, pela forma apresentada pela informante, leva-nos a inferir, de fato, que ela se 

sobressai nas aulas se comparado as variações. Contudo, temos ciência de que o fato de ela 

dizer isso em uma entrevista não faz com que suas aulas tenham apenas o viés normativo. 

Sendo assim, esses argumentos poderão ser confirmados ou refutados a partir das observações 

do diário de campo, que serão analisadas na seção sequente.  

Outro fator relevante é o entendimento de erro da informante o qual desconsidera as 

variações que já foram apresentadas de forma diminuída, sobressaindo, assim, a gramática 

normativa, mas não de forma implícita, como no caso das entrevistas anteriores. Essas 

interpretações não têm cunho crítico. O intuito é expor os dados e analisá-los sem juízo de 

valor.   

Em relação à primeira questão do bloco sobre as práticas-didático-metodológicas, 

temos a seguinte indagação: Como você define o que é uma boa aula de língua portuguesa? 

Ela afirmou: ―Uma boa aula é quando os meninos conseguem fazer as atividades que eu 

passo. Conseguem entender o conteúdo e que saibam desenvolver uma boa forma de 

comunicação. Falando certo como manda o figurino‖. Por meio da fala da informante 

podemos entender que para ela desenvolver uma boa forma de comunicação está vinculado ao 

domínio da norma culta, o que reforça essa percepção é a afirmação falando certo como 

manda o figurino. Figurino,  nesse contexto, pode ser entendido também como a norma culta.  

Além de entendermos que ―desenvolver uma boa forma de comunicação‖ diz respeito 

à capacitação linguística do educando. Sobre a parte: ―Falando certo como manda o figurino‖, 

podemos entender figurino como sendo os sistemas de regras normativos. Essa é uma 

inferência baseada na projeção do EUc na resposta: ―Meu sonho é ver meus alunos falando 

tudo na regra gramatical‖, percebidos pelos usos do pronome ―meu‖. Isso revela um cunho 

mais pessoal, tipo de projeção recorrente, que pode ser observado nas repostas do eixo 

anterior.  

Sobre a pergunta: você usa material de apoio (exceto o livro didático); se sim, qual 

material você usa para preparar suas aulas? A docente respondeu: ―Como te disse, eu uso 

muito a internet. Além disso, uso alguns livros, mas não me recordo o nome agora. Não os 

trouxe hoje também‖. Não tivemos acesso aos conteúdos do livro didático e nem da internet, 

pois não pedimos o material da professora para analisar. Acreditamos que fugiríamos dos 

objetivos da pesquisa e podíamos causar algum constrangimento à informante. Fazer esse tipo 

de pedido, no nosso entendimento, podia passar à informante a idéia de que não estamos de 
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acordo com sua resposta e que checar seu material seria uma forma de certificar, confirmar ou 

refutar sua informação, o que entendemos como não apropriado a se fazer nesta situação. 

 Em relação à forma de seleção dos conteúdos a serem dados na aula de LP, a 

professora disse que: ―Sigo o currículo escolar‖. O currículo escolar pode ser entendido nesse 

contexto como sendo os documentos PCN e BNCC. Essa afirmativa está baseada na questão 

seguinte que indagou sobre: Qual a sua relação com os documentos norteadores do ensino 

como, por exemplo, PCN e BNCC? Você conhece?, para a qual obtivemos a resposta: ―Já li e 

os sigo. Aqui na escola, às vezes, estudamos esses documentos‖. Vale ressaltar que os 

documentos supracitados orientam os conteúdos a serem trabalhados em cada ano, além de 

propor objetivos para as etapas de estudo dos conteúdos.  

A próxima questão diz respeito à forma como a professora prepara suas aulas. 

Segundo ela, ―Primeiro eu identifico as dificuldades dos alunos. Depois preparo uma grande 

revisão, que na verdade é como se eles não conhecessem o conteúdo. Depois vou vendo como 

o carro vai andar. Mas desses anos todos de experiência o carro não tem andado muito bem. 

Os alunos estão fracos. Isso me atrapalha muito‖. O fato de os alunos não estarem 

acompanhando o conteúdo perpassa todas as entrevistas aqui realizadas. Esse ocorrido leva-

nos a seguinte indagação: Será que os conteúdos previstos nos currículos são de fato coerentes 

com o contexto das escolas? A indagação é baseada no não domínio desses conteúdos por 

parte dos alunos.  

Outro fator presente nos três discursos é o elemento ―revisão‖, aparentemente, como 

tentativa de recuperar o que não foi alcançado pelos educandos nos anos anteriores, tornando 

inviável a introdução de algo novo como matéria/conteúdo. Por meio disso, entendemos as 

dificuldades do professor de língua portuguesa em trabalhar com gramática. A justificativa 

está no fato de, na maioria das vezes, o que realmente acontece, primeiramente, é a revisão de 

conceitos, fazendo com que as professoras não tenham tempo hábil para avançar com outros 

conteúdos. Essa situação acaba reforçando o rótulo de que a classificação de palavras seja a 

única possibilidade para uma aula de gramática e, consequentemente, de Língua Portuguesa.  

Sobre a última questão: Qual a sua relação com a tecnologia dentro da sala? Utiliza em 

sala de aula? Você utiliza tecnologias? Quais? E foi respondido: ―Até queria usar, mas aqui na 

escola só tem data show e computadores velhos. Em língua portuguesa também é difícil usar 

tecnologias né?! Acho que o quadro e o giz dão conta. A tecnologia é importante, mas às 

vezes pode atrapalhar também‖. Não podemos identificar até o momento a relação entre 

concepções de gramática e o uso das tecnologias, como nas entrevistas anteriores. Em relação 
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ao uso da internet para o preparo das aulas, não podemos afirmar qual concepção de 

gramática perpassa as atividades. Consideramos que sempre há uma concepção ou várias que 

subjazem a questão.  

  A fim de atender a um dos objetivos da pesquisa que é o de identificar as concepções 

de gramática que perpassam o discurso do professor de língua portuguesa, podemos inferir 

que elas são várias. Cada um lança mão das concepções baseando-se em argumentos distintos, 

como por exemplo, o ensino da norma padrão. A priori, percebemos que a gramática 

normativa é mais recorrente no discurso dos professores entrevistados. Um fator que pode 

justificar a afirmação é o fato de que o ensino de língua portuguesa está baseado na norma, 

sendo a norma culta sua orientadora, como já exposto anteriormente. Mediante a isso, a 

gramática normativa tende a ser mais utilizada nas respostas sobre o tema.  

Para ir de encontro com os objetivos deste trabalho, a próxima seção visa analisar os 

diários de campo produzidos pelas observações feitas em sala de aula. Sendo assim, 

objetivamos com eles identificar por meio deles as concepções de gramática que perpassam a 

prática docente em sala de aula.  

 

5.2 O diário de campo: dos dados coletados às análises 

 

5.2.1 diário 1 

 

 As regras contratuais que regem o meio de produção do diário de campo são diferentes 

da entrevista. Naquela, os sujeitos envolvidos foram apenas o entrevistador/pesquisador-

entrevistado. Por sua vez, no diário de campo, há vários sujeitos compondo o ato linguageiro. 

Mesmo que a observação definida foi a não-participante, é inevitável que a presença do 

pesquisador em sala cause alguma mudança na dinâmica. No caso desta pesquisa os sujeitos 

componentes do ato comunicacional foram: 1 professor, 22 alunos, 1 professor de apoio26 e 

um pesquisador.  

A justificativa do uso do instrumento diário de campo está no fato de ele ser mais 

adequado para chegássemos a um dos objetivos deste trabalho, como pode ser observado no 

                                                             
26 Professor destinado ao auxílio do aluno deficiente da sala, porém no dia da coleta de dados o discente não foi à 
aula.  
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quadro 7, no qual estão as perguntas que nortearam a pesquisa e os objetivos que elas 

almejaram alcançar. Nas aulas observadas, atentamo-nos aos pontos que nos levavam de 

encontro aos objetivos da pesquisa, sendo um deles o de observar as concepções de gramática 

que perpassavam a prática docente.  

Embora os sujeitos envolvidos nesse ato linguageiro sejam múltiplos, interessou-nos 

apenas o que dizia respeito ao informante, embora sua postura se adequasse ao ambiente e aos 

envolvidos no ato, contudo, o foco deste trabalho foi identificar as concepções de gramática 

que perpassam a prática docente e não dos alunos, por isso, o enfoque na figura do professor, 

que em realidade, era nosso informante.  

No dia da observação para construção do diário de campo a aula foi destinada ao 

processo de criação de palavras, com o uso do SS, X, S e Ç. A aula iniciou-se com a 

distribuição do livro didático, exatamente às 07h15min. A atividade desta aula consistiu em 

analisar o poema, com foco na escrita das palavras. Entregar o livro didático já nos deu 

indícios de que a professora habitualmente segue-o, como dito por ela posteriormente. Sobre 

isso podemos inferir, em um primeiro momento, que a concepção de gramática adotada no 

livro didático, consequentemente, perpassará as aulas da professora observada. Durante a 

leitura do poema e identificação dos sons das palavras, houve uma correção realizada pela 

professora em relação ao modo de falar de um aluno, no momento da leitura um aluno disse 

―Pera aí‖ e a professora falou que não era assim que se falava, que o certo é ―Espera aí‖, a 

correção foi imediata. Entendemos que a aula não era sobre variação, considerando o falar do 

aluno, contudo indagamos: não seria o momento para abrir um parêntese e aproveitar o 

momento para abordar a temática das variações? Essa pergunta é apenas uma 

sugestão/possibilidade para abordar a temática. Tal afirmativa foi elaborada baseando-nos nas 

observações feitas. Não é o intuito desta pesquisa aplicar juízo de valor às aulas da professora 

observada.  

Compreendemos também que há um plano de aula que orienta a informante e que 

esses acontecimentos, como por exemplo, uma correção na fala do aluno, não define a 

concepção de gramática de uma professora. Porém, são nesses pequenos atos que percebemos 

a predominância de alguma concepção que, nesse caso, é a de gramática normativa, pois a 

variação da fala foi considerada um desvio da norma, sendo esse um dos elementos que 

definem a concepção supracitada. Outro elemento que nos leva a tal afirmativa é o uso do 

livro didático, como já dito. 

Outro momento da aula foi destinado ao uso do dicionário: o uso do recurso objetivou 
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tirar dúvidas dos alunos em relação à grafia de algumas palavras. Na sequência, a docente 

disse que para saber os usos das letras supracitadas há que ―pronunciar bem as palavras‖ para 

que percebam a realização sonora e não errem na grafia. Segundo a informante, ela evita em 

falar a palavra ―gramática‖ com os alunos para que não cause problemas. Segundo ela, uma 

boa aula de gramática não há necessidade de falar em termos. Diante do contexto e da 

afirmação da docente, entendemos que, para ela, a grafia das palavras é um conteúdo 

gramatical. O fato entra em consonância com os dados da pesquisa de Neves (2002): segundo 

a autora, as pesquisas apontaram que nas escolas e professores pesquisados 62,67% dos casos 

são ensinadas a classificação de palavras e funções sintáticas. A formação de palavras entra 

como um novo dado para o campo da pesquisa, pois, a priori, ele não foi levantado na 

pesquisa realizada pela autora supracitada.  

Inicialmente, esses foram os eventos que tiveram correlação com os objetivos da 

pesquisa, uma vez que seguimos um percurso de observação que auxiliasse à elucidação das 

questões aqui levantadas, que diz respeito às concepções de gramática.  

 

 

5.2.2 Diário 2 

 

O diário de campo 2 diz respeito à informante da entrevista 2. A enumeração dos 

diários segue a mesma da entrevista. Avançando, nesse caso, a nossa situação de comunicação 

para produção desses dados organizou-se da seguinte forma: a aula iniciou-se no terceiro 

horário com a presença da professora informante, 20 alunos do 2° ano do Ensino Médio, 

como podemos observar no quadro 13: 

 

QUADRO 13: CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
Aspectos da situação de comunicação Configuração dos aspectos da situação de 

comunicação no campo empírico 

Quem fala?  Professora de Língua Portuguesa. 

Ambiente: sala de aula 

Por que fala?  Revisar os conteúdos para introduzir o novo.  

O que fala?  Previsão de conteúdo novo: análise sintática;  
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Revisão: as classes dos verbos, substantivos 

e adjetivos. 

Como fala? Aula didática com uso de quadro, giz e o 

livro didático.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Como podemos observar no quadro 13, temos os elementos estruturantes da situação 

de comunicação que deu origem aos dados do diário de campo 2. Foram observadas 3 aulas 

na mesma turma, seguindo a organização dos horários da professora. Ela deu o terceiro 

horário e, depois do intervalo, o quarto e o quinto.  

A aula iniciou-se com apresentação do conceito de linguagem. Como podemos 

observar no quadro 13, a proposta da aula era a revisão dos conteúdos descritos no quadro. O 

conceito de linguagem está ligado à justificativa devido ao fato de os conteúdos interferirem 

nela, diretamente, segundo a docente em conversa com os alunos.  

 Nesse momento, houve interação entre professora e aluno. Primeiramente, ela 

explicou que faria uma revisão, pois percebeu que alguns alunos não fixaram os conteúdos 

dos anos anteriores e que, para prosseguir com o novo, eles tinham que introjetar bem os 

conceitos os quais seriam retomados. 

Depois disso, a informante indagou aos seus interlocutores sobre o que eles entendiam 

por linguagem. No momento, houve silêncio e apenas um aluno respondeu à pergunta. 

Segundo ele, linguagem é: ―ahh fessora, linguagem para mim é uma forma de conversar, sei 

lá. Tem muitas formas da gente falar uma coisa‖27. A professora esperou mais alguém se 

manifestar, mas não houve mais ninguém que quisesse falar. Sendo assim, a docente disse ao 

aluno que a resposta não estava totalmente errada e complementou que linguagem é ―as 

variadas formas de comunicação que nós, seres humanos, temos. Por meio dela, expressamos 

nossos sentimentos e nos adequamos a cada contexto social‖28. Essa complementação vai de 

encontro à definição do conceito de linguagem que a informante deu na entrevista.  

É perceptível que tanto professora quanto aluno têm um entendimento de linguagem 

como interação e, sua forma de expressão vai depender do contexto em que o enunciador está, 

ou seja, o que se relaciona, em partes, com as definições do objeto postulada por Geraldi 

(2006). Para o autor, ―é no espaço de interlocução que se constituem os sujeitos e a 

                                                             
27 Trecho da fala de um aluno, registrado no diário de campo.  
28 Fala da professora. 
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linguagem‖ (GERALDI, 2006, p. 28). Podemos entender os espaços de interlocução como os 

contextos sociais de inserção do sujeito, onde ele será compreendido e caracterizado por meio 

da sua linguagem. É por meio dela que ele apresenta-se ao mundo e se posiciona nele. Assim, 

são nos processos interlocutivos que estão sempre em transformação que ―[...] ao modificar o 

conjunto de informações que cada um dispõe a propósito dos objetos e dos fatos do mundo; 

ao modificar as crenças pela incorporação de novas categorias e, até mesmo, ao modificar a 

linguagem com o que falamos e representamos o mundo e as relações dos homens neste 

mundo (ibidem, p. 28).  

Outro fator foi relevante para esta pesquisa é a proposta de atividade feita pela 

professora. Em um primeiro momento houve a revisão do termo adjetivo29, definido como 

uma classe gramatical responsável pela caracterização das coisas e sujeitos, como podemos 

observar na fala da professora: “resumindo os adjetivos, gente, eles dão características aos 

seres e coisas. Guardem isso‖. Na sequência, houve uma proposta de atividade que consistia 

em identificar os adjetivos nas orações que foram passadas no quadro pela professora. 

Quando ela propôs a atividade, alguns alunos disseram ―por isso que eu não gosto de 

gramática. Tudo é achar verbo, preposição, adjetivo e não sei mais o que das quantas...‖30 e 

a professora disse ―quer falar direito tem que ser assim, aprendendo a gramática em sala, 

rapazes‖31. Sobre a classificação de palavras, para Perini (2000, p. 45), ela não se configura 

como algo negativo, contudo, o problema está no fato de na maioria das vezes a taxonomia 

predominar nas aulas de LP e ―no momento em que uma palavra começa a ser usada com um 

novo significado (...) ela precisa mudar seu comportamento gramatical de acordo com sua 

função‖. Isso, para o autor, pode gerar outros problemas como a não compreensão por parte 

do docente e do aluno sobre os reais objetivos do ensino de gramática dentro de aulas e LP. 

podemos observar pela metodologia utilizada pela professora os elementos expostos por 

Perini (2000), como por exemplo, a predominância da classificação de palavras. Vale 

questionar também se achar verbo, preposição e adjetivo contribui de alguma forma para o 

sujeito que quer falar bem – desenvolver as habilidades necessárias para comunicar-se bem- 

ser poliglota na própria língua (BECHARA, 2006). 

                                                             
29 Ver QUADRO 2: CONCEITOS CONSTRUÍDOS PELA GT E OS CRITÉRIOS QUE OS DEFINIRAM 
(página 24) 
 
30 Fala de alguns alunos. 
31 Fala da professora.  
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Esse diálogo nos traz várias informações importantes. A primeira é o fato de que, nas 

aulas de língua portuguesa, o rótulo da classificação de palavras restringe a aula de gramática, 

conforme apontado por Neves (2002).  Outro fator relevante é a relação e a noção dos alunos 

sobre a temática. Podemos perceber que a identificação dos adjetivos  - e das demais classes - 

na oração é a concepção que eles têm de gramática, o que também reforça os dados obtidos 

por Neves (2002). Isso nos ajuda a responder em partes, uma das indagações desta pesquisa 

―O que vem sendo tratado como gramática nas aulas de LP?‖.  

Percebemos ainda a presença da norma, característica de uma das concepções de 

gramática postuladas por Travaglia (2005): a normativa. O fato de falar direito vinculado ao 

termo gramática ampara nosso argumento explicitado anteriormente, mas também 

entendemos que era revisar o conteúdo.  

Há duas posições distintas que podem ser observadas na proposta e diálogo sobre a 

atividade. A primeira é a visão e a proposição da professora, apenas isso não definiria essa 

aula como sendo uma de gramática. Outra perspectiva é a do aluno em relação ao tema, 

explícito na expressão de que não gosta de gramática. Isso por si nos dá a entender que, para 

eles, a gramática se restringe ao estudo da classificação das palavras. Analisando todo o 

contexto do diálogo, podemos inferir que, para a professora, a classificação das palavras é a 

única forma de se falar a língua padrão. Esse resultado encontrado corrobora a pesquisa de 

Neves (2002).  

Considerando que, para a professora ―A aula de Língua Portuguesa deve ser baseada 

na interlocução professor-aluno, alunos-alunos onde normas gramaticais e adequações 

linguísticas sejam estudadas [...]‖, observamos que o seu discurso na entrevista parece não se 

realizar na sala de aula. Nesse ponto, os âmbitos do dizer o de fazer imbrincam-se.  

Além disso, temos duas manifestações sobre o currículo nessa situação de 

comunicação: o currículo que é proposto para ser trabalhado pelo professor, consultivo e 

prescritivo32, sendo eles os documentos PCN e BNCC citados pela entrevistada. O segundo é 

o que realmente acontece em sala de aula e que o professor consegue fazer, o currículo oculto 

(MOREIRA; TADEU, 2011). Por meio disso, entendemos a atitude da professora em retomar 

o conteúdo, mesmo que isso atrasasse o que ela de fato tinha que está trabalhando. Como 

                                                             
32

 Quando falamos de currículo prescritivo, atribuímos esse sentido aos documentos que orientam a prática 
docente.  Os entendemos como prescritivo, baseando-nos na fala da professora quando indagada sobre sua 
relação com os documentos norteadores do ensino, onde foi respondido ―que eles são bases fundamentais a 
serem seguidos (PCN, BNCC e CBC)‖. Sabemos que os documentos aqui analisados têm cunhos diferentes, um 
consultivo e outro normativo.  
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explicitado pela informante no início da aula, essa revisão de conceitos é fundamental para 

que pudesse introduzir e prosseguir com a matéria nova. 

Compreendemos a atitude da professora como uma forma de lidar com essas questões, 

que na maioria das vezes, é a dificuldade dos alunos em acompanhar e vencer os conteúdos 

dos anos anteriores. Diante desses percalços, antes de olharmos para essa situação com o 

olhar taxativo, necessitamos, anteriormente, entender os motivos pelos quais os professores 

tomam certas decisões dentro de sala. Entender a dinâmica da prática docente na escola é 

fundamental, assim temos a possibilidade de desfazermos alguns mitos e olhares carregados 

de críticas negativas sobre a prática docente em sala, para, então, podermos falar com um 

pouco mais de propriedade sobre esse sujeito, o professor e seu fazer (TARDIF, 2014). Com o 

objetivo de abordar a situação por meio de um tom mais compreensivo e sempre com o intuito 

de contribuir de alguma forma com esse profissional tão estigmatizado numa sociedade em 

que todos acreditam ter o direito de opinar sobre sua prática.  

Após o recreio, a professora retornou para a mesma sala e deu prosseguimento à aula. 

Ao iniciar, ela questionou os alunos: ―Vamos aprofundar na gramática?‖ e novamente, a 

resposta dos alunos, em sua maioria, foi a mesma ―ahh... de novo, fessora? Pra que isso 

tudo?” e a docente respondeu: ―Gente, tem que aprender gramática para falar bem, saber 

escrever direito. Não é bonito quando chegamos em um lugar e falamos tudo certinho de 

acordo com a norma? A pessoa que conversa assim chama até atenção das outras e até pode 

influenciar os demais a querer aprender mais sobre a língua e assim melhorar sua forma de 

se expressar. Sem falarmos da escrita né?!, que deve ser melhorada!‖. Considerando todo 

contexto do diálogo, inferimos que, quando a professora fez essa exposição aos alunos, ela 

quis se referir aos ambientes em que exigem o registro formal. Sobre isso, Perini (2000), 

afirma que no Brasil ―[...] há duas línguas: uma que se escreve (e que recebe o nome de 

‗português‘) e outra que se fala (e que é tão desprezada que nem tem nome)‖ (PERINI, 2000, 

p. 36). Assim, temos duas concepções distintas, a normativa, vinculada ao registro formal e a 

gramática internalizada, ligada à ―tão desprezada que nem tem nome‖ (ibidem).  

Outro fator que perpassa o discurso da informante é a questão do desenvolvimento 

linguístico do aluno, que Perini (2000) denomina de ―português‖. Contudo, quando focamos 

em apenas uma forma de expressão da língua, ou apenas uma forma de registro, corremos o 

risco de reforçar o estigma pelo qual as variações linguísticas passam, pondo-as em uma 

situação de risco e fazendo com que os alunos acreditem que a forma com a qual eles se 
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expressam seja ―ruim/inferior‖. Nas palavras de Perini (2000), ―tão desprezada que nem tem 

nome‖ (ibidem).  

A fim de atender às demandas e objetivos da pesquisa, destacamos do diário de campo 

apenas as situações de contribuem de certa forma para a discussão deste trabalho. Sendo 

assim, outra ocorrência registrada e observada que vale ser relatada e analisada é uma 

discussão feita em torno do motivo de se aprender gramática. Um aluno fez a seguinte 

indagação à professora: “Professora, nós precisamos aprender as regras gramaticais só para 

escrever? Como que entra a fala nisso tudo? A docente respondeu: ―Só para escrever não, 

para falar também uai, se você não sabe escrever bem, consequentemente não vai saber 

falar. Certo?‖. Nesse ponto, percebemos uma ligação bem estreita entre o discurso da docente 

e a Gramática tradicional e seus objetivos, que em suma é entendida como  ―a arte de ler e 

escrever‖ (BAGNO, 1999; BRITO, 2010). Assim, percebe-se, por meio da situação, uma forte 

influência dos estudos da GT, perpassando as práticas docentes no contexto da sala de aula - 

aulas de Língua portuguesa.  

Depois da fala da professora, uma aluna disse que era impossível escrever nas redes 

sociais seguindo todas as normas gramaticais ―professora, se eu for utilizar gramática em 

tudo, ninguém vai conversar comigo no whats, facebook e insta, pelo amor de Deus!‖ e a 

docente a indagou “mas você não vive disso. Quando for tentar um emprego ou fizer uma 

prova, o que vai usar? O “internetês” ou português com suas normas? Tem que pensar nisso, 

todos vocês! Ou então para que serve a escola e as aulas de português? Com o tempo as 

pessoas estão falando cada vez pior e escrevendo ainda pior, porque lêem pouco. Sem leitura 

não dá para desenvolver uma boa fala e escrita”. Nessa situação, percebemos que os alunos 

ainda não entendem o objetivo para o estudo da gramática e por isso a vêem com tanta 

negatividade e falta de aplicação em seu dia a dia. Para a professora, fica evidente que as 

aulas de língua portuguesa devem ser focadas no ensino da norma padrão, utilizando as 

normas gramaticais como ferramenta de apropriação da língua. Dessa maneira, a norma é, 

para a professora, a única forma de expressão adequada para todos os ambientes, 

imprescindível para desenvolver a fala e a escrita.  

Partindo de uma análise discursiva da situação e as falas da professora em relação ao 

tema gramática, podemos inferir que a situação exige que ela demonstre conhecimentos e 

domínio sobre o assunto. Então, a representação do seu ethos tem que está de acordo com o 

que a situação exige dela: ser uma professora de língua portuguesa que domina as regras 
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gramaticais, tomando a norma culta como elemento/argumento para garantir que ela possui os 

conhecimentos necessários para estar à frente das aulas de LP.  

Para ela, demonstrar o domínio da norma culta, que representa uma forma de poder 

numa sociedade que valoriza o padrão e desconsidera as variações, é uma forma de passar 

credibilidade aos seus interlocutores. A imagem social que temos dos professores de língua 

portuguesa em nossa sociedade é a de que ele deve conhecer e utilizar todo sistema de normas 

e regras da língua, em qualquer situação comunicativa. Tal perspectiva pode ser resumida na 

máxima: ―professor de português no mínimo tem que saber falar e escrever bem‖.  

É notável que essas afirmações só nos revelam o desconhecimento dos sujeitos sobre a 

formação do docente e seus reais objetivos dentro do ensino da língua portuguesa. É como se 

a professora informante estivesse mantendo sua postura diante de uma identidade que foi 

criada para ela por lecionar LP.  Essa identidade já estava construída mesmo antes de ela ter 

acesso a uma escola e começar a ensinar dentro das salas de aula.  

Ao responder: você usa material de apoio (exceto o livro didático); se sim, qual 

material de apoio você usa para preparar suas aulas? ―Sim, diferentes gramáticas, apostilas e 

internet. Bechara, Cegalla, Pasquale‖ no eixo das questões Questões práticas-didático-

metodológicas, da entrevista, percebemos e afirmamos essa percepção/hipótese.  Como 

podemos observar, através das referências citadas na resposta, que como dito anteriormente, 

tem cunho mais normativo, o que é compatível com a postura da docente diante da classe.  

A aula seguiu com a atividade do livro em que consistiu na identificação e 

classificação dos substantivos. Essa atividade foi feita após a discussão sobre adjetivo. Em 

suma, foram esses elementos que pudemos elencar como relevantes para constituição da 

discussão sobre as concepções de gramática que perpassam a prática docente. Diante disso, 

foi perceptível que há predominância da gramática normativa, evidenciada por expressões 

como falar bem e escrever bem, sob a justificativa do ensino da norma padrão através dela. 

Não queremos dizer que a GN perpassa toda prática docente da informante, a afirmação está 

baseada nas três horas aula observadas, o que não é prerrogativa para tomar essas 

manifestações da GN como fio condutor de todas as aulas da informante. Ressaltamos 

também que a ideia da aula é baseada na GN, porém, como podemos observar nas atividades 

propostas pela informante, há estreita relação com os estudos da GT.  

Vale hipotetizar que a observação, sendo feita por um pesquisador formado na área de 

Língua Portuguesa, pode influenciar nas concepções de gramática externalizadas pela 

informante. Podemos compreender essa hipótese por meio da figura 4: 
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Figura 4- Configuração da hipótese 

 

  
Fonte: Elaborada pelo autor 
 
  

Assim como demonstrado, por meio da figura 5, elaboramos um sistema da 

configuração dos elementos constituintes da seção 5.1.2 para explicar a hipótese de que ser 

observada por um pesquisador formado na área e desenvolvendo uma pesquisa em gramática, 

pode influenciar na concepção da informante. O espaço social é entendido, nesse contexto, 

como a escola. Nesse ambiente, há uma construção social da identidade do professor, que já 

está pronta muito antes da sua chegada em sala de aula. 

 Para estar condizente com o ambiente, o professor precisa passar credibilidade aos 

seus interlocutores: os alunos e o pesquisador-observador. Para que isso aconteça e ela esteja 

coerente com a situação, a professora informante assume uma identidade discursiva que dê 

credibilidade aos interlocutores e legitime seu lugar de fala por meio do seu discurso, sendo a 

presença recorrente da gramática normativa justificada pela importância do uso/ensino da 

norma padrão. Sendo assim, ela lança mão dos seus conhecimentos sobre a gramática 

normativa, considerando que todo professor de Português deve dominar o sistema de normas. 
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A estratégia é utilizada para convencer os observadores de seu potencial e domínio. Além 

disso, consideramos também a formação em andamento do observador como fator 

influenciador, pois, nesse caso, há maior necessidade de demonstrar a esse interlocutor 

especificamente, que os sujeitos da interação estão em pé de igualdade, a considerar que, em 

uma Pós-Graduação, os conteúdos são tratados de formas mais aprofundadas, diferentemente, 

da graduação. Esse aspecto pode ser ainda mais realçado dentro desse cenário de observação e 

pesquisa, a escola.  

Finalmente, a professora deixa predominar em suas aulas a gramática normativa por 

acreditar que dominando a norma padrão ela pode ser considerada uma boa professora de 

português e assim estar de acordo com os padrões sociais criados para a identidade do docente 

de Língua Portuguesa, ou seja, cumprir com o papel que lhe foi atribuído. Contudo, lança 

mãos de elementos, como a orientação para realização da atividade, que nos remete às 

características da GT.  

 

5.2.3 Diário 3 

 

As considerações aqui feitas nesta seção dizem respeito aos dados coletados por meio 

do diário de campo 3, respectivamente vinculado à informante da entrevista n° 3. Os dados a 

seguir nos ajudarão a identificar as concepções de gramática que perpassam a prática docente. 

O percurso de análise dessas informações seguirá da mesma forma que foi realizada nas 

análises dos diários anteriores. Sendo assim, temos o quadro 14 que ilustra a configuração da 

situação de comunicação desse instrumento.  

QUADRO 14: CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
DIÁRIO N° 3 

Aspectos da situação de comunicação Configuração dos aspectos da situação de 

comunicação no campo empírico 

Quem fala?  Professora de Língua Portuguesa. 

Ambiente: sala de aula 

Por que fala?  Continuação do plano de aula.   

O que fala?  Conteúdo: análise sintática;  

Explicação sobre os verbos. 
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Como fala? Aula didática com uso de quadro e giz. 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os dados aqui apresentados foram coletados por meio da observação de 3 aulas de 

língua portuguesa. As aulas aconteceram no 1°, 2° e 3° horários em uma turma do 3° ano do 

Ensino Médio. Estavam presentes em sala a professora, 11 alunos e o pesquisador observador. 

O número de alunos está reduzido porque as observações aconteceram numa sexta-feira. 

Segundo a professora informante, é comum os alunos faltarem às aulas desse dia. 

A aula iniciou-se com a explicação da informante aos alunos sobre o conteúdo novo. 

A programação, segundo a professora, era de começar a introdução dos termos da oração, pois 

entraria com a análise sintática. Porém, de acordo com ela, só falaria para os alunos qual era o 

conteúdo novo, mas a aula seria apenas sobre os verbos. Nas palavras da docente: ―vocês 

sabem como são, ou seja, não dominam ainda nem verbo, como vamos começar com análise 

sintática? Então nós vamos começar lá do inicinho‖. Na sequência, foram passadas 

explicações sobre os verbos. As informações, segundo a informante, foram tiradas do livro 

didático de forma resumida com o intuito deles ―pegarem o mais básico‖33.  

A questão da retomada de conteúdo foi presente nos diários anteriores com a mesma 

justificativa. Esse fator é preocupante, pois daí podemos inferir que os alunos não estão 

avançando em relação aos conteúdos previstos e orientados pelos documentos PCN e BNCC. 

Diante disso, indagamos: até que ponto esses documentos são coerentes com a realidade 

escolar? Observamos que, na prática, há uma aparente contradição entre o que é orientado e o 

que acontece realmente na escola. Essa questão já foi apontada como um dos elementos que 

justifica a realização do nosso trabalho, ou seja, antes da realização da pesquisa essas 

ocorrências já estavam apresentando-se no contexto escolar. Sobre essa relação, Santos e 

Frison (2014, p. 4) afirmam que a ―teoria está fortemente ligada à prática, caso contrário a 

teoria seria simplesmente um acúmulo de informações. Por outro lado, prática sem teoria se 

torna sem sentido, desnecessária‖. Tal constatação nos leva a refletir se os documentos 

supracitados seriam apenas um aglomerado de orientações e prescrições que não condizem 

com a atual situação da escola do século XXI.  

Em seguida, foram dadas algumas informações sobre os verbos no quadro. O assunto  

foi  modo e tempo verbal. Depois de explicar o que são esses conceitos, foi passada no quadro 

                                                             
33 Fala da informante.  
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uma lista de orações e a proposta era a de que os alunos identificassem o verbo da oração e 

depois dizer em qual tempo e modo estavam. No planejamento da professora, isso seria feito 

em uma aula e na sequência haveria correção. Porém, no final da aula, a informante olhou os 

cadernos dos alunos para inspecionar, mas foi percebido por ela que grande parte da turma 

não tinha feito: ―gente, não é possível que vocês não sabem fazer isso. Podem voltar para a 

primeira série”. 

Depois da fala da professora um dos alunos disse ―professora, estamos estudando 

gramática desde o início do ano. Isso tudo para quê? Não vamos estudar mais nada além 

disso? E a informante respondeu ―estamos estudando desde o início do ano e vocês não 

aprenderam nada. Quero ver na hora que for fazer prova do ENEM, e pior, escrever o texto 

dissertativo”. Como podemos observar por meio dessa resposta, o foco no ensino de 

gramática pela docente está relacionado ao conteúdo do ENEM.  

Um dos elementos que nos ajuda a entender essa relação está no argumento de 

Mendonça (2007), o qual justifica a prática da análise linguística. Para a autora, ―os resultados 

insatisfatórios da ênfase nas aulas de gramática (parcialmente evidenciado em avaliações 

como ENEM e SAEB), ou seja, alunos cujas habilidades de leitura e escrita não foram 

potencializadas, já que estas ficam em segundo plano‖ (MENDONÇA, 2007, p. 199-200). 

Sobre o mesmo tema, Perini (2000) afirma que ―ler e escrever bem‖ não são habilidades 

desenvolvidas por meio do ensino de gramática. Esse argumento é utilizado apenas para 

manter o ensino de gramática no currículo escolar, o que para o autor não é positivo.  

Coadunando com a discussão, segundo uma pesquisa feita por Geraldi (2006), foi perceptível 

que os resultados obtidos em provas como SAEB e ENEM são insatisfatórios em relação ao 

conteúdo gramatical. Isso só faz com que o ensino de gramática ainda seja considerado 

controverso (PERINI, 2000; NEVES, 2002). Diante dos argumentos dos autores supracitados, 

podemos inferir por meio da observação que pouco ou nada mudou ainda.  

A sequência da aula foi o momento de fazer os exercícios. A professora aproximou-se 

do observador e disse: ―vou ter que dar mais tempo para eles fazerem a atividade. Me 

desculpa pela vergonha. Pelo jeito não vamos avançar. Estou cansada de dar murro em 

ponta de faca‖. E, assim, foi-se o restante do segundo e o terceiro horários dedicados apenas à 

atividade proposta. Observando os alunos fazerem a atividade, foi perceptível em vários 

momentos demonstrações de dificuldade na realização da tarefa. Muitos apenas desistiram e 

outros tentavam sozinhos. Quando solicitada na mesa, a professor atendia ao chamado, mas 

dizia ―deixa a dúvida para hora da correção‖. Foi notado um desgaste na relação professor e 
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aluno, além da falta de interesse em ambos os lados. Percebemos, por meio da fala da 

informante, certo cansaço em relação a todo aquele contexto. O que é compreensível, pois não 

deve ser fácil trabalhar frustrada, sem alçar nenhum resultado, como afirmou dizendo ―estou 

cansada de dar muro em ponta de faca‖. Pode ser frustrante também para os alunos que 

passam o ano inteiro em sala de aula e não aprenderem nada34.  

Como questionamento final, mas não encerrando a discussão, esta pesquisa 

intencionou responder à seguinte indagação: qual a relação entre os conteúdos ministrados nas 

aulas de gramática com os documentos norteadores (PCN e BNCC)? De acordo com os dados 

obtidos pela pesquisa documental e entrevista, podemos inferir que eles de fato orientam a 

prática docente. Como currículo, eles têm objetivos a serem alcançados. Contudo, percebemos 

ainda existir certa divergência entre o que se propõe em termos de orientações e o que de fato 

ocorre em sala da aula. Assim, temos o currículo construído a fim de atender às demandas da 

escola, porém há que se considerar que a dinâmica escolar não é estática e que cada dia ocorre 

eventos distintos que podem levar a outros caminhos. 

 A multiplicidade de eventos que ocorrem na escola acompanha os sujeitos que ela 

acolhe, ou seja, com perspectivas diferentes, contextos sociais variados e diferentes formas de 

pensar e se projetarem no mundo. Entendemos, pela análise dos documentos, que eles 

consideram essa variação de linguagem e estimula seu desenvolvimento, mas, mesmo com 

todo esforço, esse currículo prescrito ainda difere em muito do oculto e, mais além, enrijece a 

prática docente e uniformiza o alunado. O fato de os docentes ensinarem a classificação de 

palavras não é prerrogativa para afirmar que eles não seguem as orientações curriculares. 

Muito pelo contrário, para ir de encontro com as proposições dos documentos, eles realizam 

manobras para tentar alcançar aos reais objetivos do ensino de gramática. Aprofundando na 

questão, temos o conceito de análise linguística que, quando comparado aos estudos 

gramaticais, é relativamente novo. A questão que subjaz essa problemática é o fato de se 

criarem novas formas para viabilizar o ensino de gramática que, às vezes, não são coerentes 

com todo contexto escolar, ou de formação do professor que já atua em sala de aula, gerando, 

assim, conflitos de ideias e entendimentos em relação a essa nova proposta de metodologia de 

ensino. Acreditamos que essas novas formas podem criar ainda mais problemas em relação a 

essa situação. 

                                                             
34 Diz respeito aos conteúdos gramaticais.  
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Em momento algum das aulas observadas, a prática de AL pode ser notada. Ainda, 

podemos perceber também pelas entrevistas, que o conceito ainda não é muito bem 

compreendido pelos docentes de língua portuguesa, ou seja, em vez de auxiliar e elucidar o 

ensino do conteúdo gramatical, a proposta pode surtir efeitos contrários, como por exemplo, 

confundir os professores ainda mais em sua prática, como já explicitado.  

A fim de apresentarmos uma síntese sobre nossas questões de pesquisa, na 

triangulação abaixo podemos perceber a relação das concepções de gramática com os 

documentos aqui analisados e os dados obtidos por meio da entrevista e diário de campo.  

 

Figura 5- Triangulação dos dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como podemos notar, o centro da figura está ocupado pelas concepções de gramática 

que foram percebidas pela análise dos documentos PCN e BNCC. Do lado esquerdo da 

ilustração temos a concepção de gramática normativa, que predominou o discurso dos 

informantes na entrevista. No sentido oposto temos a concepção de Gramática Tradicional, 

que pôde ser observada por meio das atividades em sala. Assim, mesmo que o discurso dos 

informantes em sala seja voltado para a GN, a prática ainda remete-nos a GT.  
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Vale relacionar os dados obtidos por esta pesquisa aos de Soares (2017). A autora 

supracitada obteve os seguintes: 

 

Figura 6: Triangulação de dados 

 
Fonte: Soares (2017, p. 123) 

De acordo com a figura podemos constatar que houve três concepções de gramática 

identificadas nos dados obtidos dos professores formadores. Em relação aos professores 

formados apresentou-se a predominância da GN. Assim como Soares (2017), nós percebemos 

que a concepção de GN prevalece no discurso dos professores informantes.  Contudo, como já 

explicitado, no nosso caso, a GT apresenta-se na prática, mesmo que a intencionalidade dos 

informantes seja em trabalhar com a GN.  
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6 O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS NORTEADORES DO ENSINO SOBRE O 

ENSINO DE GRAMÁTICA E ANÁLISE LINGUÍSTICA? 

 

 Este capítulo visa analisar os documentos oficiais parametrizadores do ensino, que são 

divididos em consultivos e normativos, e suas relações com o ensino de Língua Portuguesa, 

visando compreender o ensino de gramática na educação básica e as concepções que 

perpassam a prática docente. Especificamente, para este trabalho, analisamos apenas dois 

documentos: a Base Nacional Curricular Comum (BNCC)-normativo - e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN)-consultivo.  

 

6.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

 

 Em 1990, o Brasil participou da Conferência Nacional de Educação para Todos, que 

ocorreu na Tailândia. O evento foi uma convocação do Banco Mundial e outros órgãos 

internacionais. O intuito dessa Conferência foi o de ―elaborar novas diretrizes políticas, entre 

outras, eliminar o analfabetismo até o final do século‖ (OLIVEIRA, 2010, p. 3). Diante disso, 

o Brasil começou a elaboração de políticas sociais que estivessem de acordo com as propostas 

de ―Educação Para Todos‖. Assim, deram-se origem as construções de propostas curriculares 

que atendessem esta demanda, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN).  

Em prol da melhoria da educação pública, em meados dos anos de 1980, houve uma 

abertura política que estimulou prefeitos e governadores, que eram opositores ao governo 

militar, juntamente com os secretários de educação ―a procurarem impelir modificações no 

sistema educativo, que incluíam reformas estruturais e curriculares focalizadas na ampliação e 

melhoria da escola pública‖ (BONAMINO; MARTÍNEZ, 2002, p. 370). Esse fator favoreceu 

a criação dos PCN. 1986 foi o ano em que a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) iniciou sua 

tramitação no Congresso. Esse documento diz ―ser incumbência da União, em colaboração 

com estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecer diretrizes para nortear os currículos e 

seus conteúdos mínimos de forma que se assegure a formação básica comum‖ (LDB, art. 9º, 

IV). Além de estar previsto na Constituição Federal de 1988.  
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Para auxiliar a elaboração do PCN, O MEC encomendou à Fundação Carlos Chagas 

uma pesquisa que objetivava o levantamento de dados de Propostas Curriculares Oficiais que 

foram elaboradas pelos Estados e Municípios desde o ano de 1982. Esses dados auxiliariam, 

servindo de base para os elaboradores na criação do PCN. Porém, segundo Cunha apud 

Teixeira (s/d, p. 2), a urgência do MEC na elaboração dos PCN‘s fez com que a pesquisa 

encomendada à Fundação Carlos Chagas não tivesse tempo para ser exequível.  Diante desse 

atropelo, Cunha apud Teixeira (s/d), afirmam que:  

 

[...] os PCNs teriam sido elaborados por professores de uma escola privada de São 
Paulo auxiliados por um consultor espanhol. Uma última observação diz respeito à 
relação entre a implantação de um currículo nacional e a progressiva adoção de um 
―modelo mercadológico‖ que, após avaliação dos alunos por testes, resultaria na 
publicação dos rendimentos dos alunos por escola para efeito da orientação 
dos‗consumidores‘ da mercadoria educacional. (ibidem, p. 3). 
 

Por meio do exposto podemos perceber uma incoerência na elaboração do documento, 

pois se a ideia era criar propostas curriculares para auxiliar o ensino básico, como considerar 

pareceres emitidos por professores de escolas privadas e de consultoria estrangeira? 

Questionamos aqui não a validade desses pareceres, mas sim a relação que eles não têm com a 

rede básica. De um lado, professores de escolas privadas que pouco conhecem ou 

desconhecem no total a realidade da educação básica pública. De outro, um especialista 

estrangeiro que, provavelmente especializou-se no sistema educacional de seu país, nesse 

caso, a Espanha. São sistemas educacionais semelhantes ou apenas repetiram o que há séculos 

acontece no Brasil? Que é o fato de laçarem mão a modelos europeus e adaptarem para nosso 

país. Por que não considerar com maior peso as orientações de especialistas brasileiros, com 

pesquisas direcionadas ao sistema educacional do próprio país? São essas e outras questões 

que tornam a elaboração dos PCN‘s controversa e questionável. No caso específico do PCN 

para dos anos finais do Ensino Fundamental, temos dados de que ele é: 

 

[...] resultado de um processo de consulta a especialistas e instituições a quem foram 
solicitados 443 e 1327 pareceres, respectivamente, sobre os documentos de 5ª a 8ª 
séries. [...] retornaram ao Ministério 210 pareceres de especialistas e 335 
institucionais, 47% e 25%, respectivamente, dos solicitados em cada caso. Esses são 
percentuais muito baixos de resposta, considerando a magnitude do assunto em 
questão. (TEIXEIRA, s/d,  p. 4).  
 

 Os PCN‘s tiveram sua versão preliminar publicada pelo então Ministério da Educação 

e do Desporto, no ano de 1995. Na sequência, nos anos de 1997 e 1998, publicou-se a versão 
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do PCN para os anos de 1° ao 4° e na sequência para 5° ao 8° Teixeira (s/d)35, 

respectivamente.   

Os PCN‘s tinham como proposta criar parâmetros para o ensino de conteúdos, com 

proposições teóricas para os anos do ensino fundamental, além de orientar às escolas para 

criarem seu currículo de acordo com suas realidades, sendo o objetivo maior que o ensino de 

1° a 8° série tivesse como pressuposto a cidadania democrática, segundo (TEIXEIRA, s/d). 

Porém, há teóricos que discordam dessa visão dos PCN‘s, alegando que qualquer forma de 

tentar o ―enquadramento dos currículos escolares aos padrões postos pelos PCN‘s mais 

resultaria na implantação de um currículo nacional, do que na elaboração de projetos 

pedagógicos adequados à realidade e às expectativas das escolas‖ (ibidem, p. 1). 

Em realidade, a orientação dada pelos PCN indiretamente obrigaria as escolas a 

criarem currículos que seguissem seus pressupostos, ou seja, aquilo que foi parametrizado 

pelo documento. Essa visão desconsidera, assim, o seu caráter consultivo: o texto não foi 

elaborado com a intenção de normatizar, mas apenas orientar às escolas para criação dos seus 

Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). Vale ressaltar que os PPP são construídos de acordo 

com cada instituição escolar e suas especificidades, documento único de cada escola. Esse 

fator é um ponto de grande discordância entre os PCN‘s e os teóricos da área educacional.  

Diante disso, podemos entender que a pretensão do documento foi tendenciosa. 

Presume-se que: 

O documento pretendia oferecer a proposta ministerial para a construção de uma 
base comum nacional para o ensino fundamental brasileiro e ser uma orientação 
para que as escolas formulem seus currículos, levando em conta suas próprias 
realidades, tendo como objetivo do ensino de 1ª a 8ª série a formação para uma 
cidadania democrática. (ibidem, p. 2, grifo meu).  

Criar um currículo comum, como proposto pelo documento, seria restringir às escolas 

e podar sua autonomia, além de engessar o trabalho docente, pois, considerando a diversidade 

do Brasil, um currículo comum só limitaria o fazer docente no ambiente escolar. Para Oliveira 

(2010), a criação dos PCN‘s nada mais foi uma forma de cumprir com metas e exigências do 

mercado mundial. Um exemplo disso, segundo a autora, ―foi o MEC elaborar os PCN‘s, a 

partir de pareceres de especialistas estrangeiros e experiências internacionais‖ (OLIVEIRA, 

2010, p. 4). Estamos de acordo com a autora, pois consideramos que especialistas estrangeiros 

não têm tamanha propriedade para definir os rumos da educação básica no/do Brasil. Além de 

não considerarmos as experiências internacionais como uma base para implantação, pois o 

                                                             
35 Disponível em: http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt_05_02.pdf. Acesso em 06 de agosto de 2018.  

http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt_05_02.pdf
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Brasil é um país de proporções continentais, isso faz com que ele tenha uma gama maior de 

especificidades, fazendo com que a equiparação de contextos com a Europa, por exemplo, não 

tenha sentido nestas questões sócio-politico-educacionais.  

O Ministério da Educação (MEC) realizou uma consulta à Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)36, que emitiu um parecer em relação ao 

PCN, no qual constava a avaliação de vários especialistas que deram voz ao texto nomeado 

Parecer da ANPEd sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse documento, a 

ANPEd afirmou que ―o processo adotado para a elaboração dos PCN, [...] não garantiu a 

participação ampla e o ancoramento na experiência já existente no país em relação ao 

currículo das primeiras séries, como seria desejável‖ (ibidem, p. 86).  Segundo a associação, o 

PCN não demonstra preocupação com essas questões, gerando a falta de relação entre um ano 

escolar e outro. Além de desconsiderar as produções que já haviam no país em relação aos 

primeiros anos escolares e que antecedeu a produção do PCN. Sobre isso, a ―ANPEd lamenta 

que a primeira etapa de elaboração dos PCN tenha passado ao largo de parte importante do 

acervo de conhecimento e experiência acumulados no país sobre o currículo, o saber e a 

cultura escolar‖ (ibidem, p. 87). Além de haver ―a constatação unânime de que, durante o 

primeiro ano de sua elaboração, não foi garantida uma interlocução mínima com especialistas 

e grupos significativos da área‖ (ibidem, p. 87). Fazendo assim, com que o documento soe 

incoerente, levando-se em consideração os sujeitos envolvidos no processo de elaboração.  

Os PCN‘s além de ter uma base composta de pareceres estrangeiros há subjacente a 

sua publicação: 

O objetivo de atender às exigências do novo modelo de educação determinado pelos 
organismos internacionais se reforça na criação de outros mecanismos, como as 
políticas de incentivo do MEC que, através da promoção da competitividade entre as 
instituições escolares, pressiona-as a alcançar os resultados esperados pelas 
diretrizes e parâmetros educacionais por meio de premiações. Com isso, a 
responsabilidade dos resultados passa a ser mérito ou demérito unicamente das 
instituições escolares. (ibidem, p. 7). 

 Empurrando para a escola o sucesso ou o fracasso da educação brasileira, o Estado 

exime-se da culpa do que vier a ocorrer com a educação, fazendo com que a escola seja única 

e exclusivamente responsável por uma questão que deveria ser incumbida a uma política de 

estado.  

                                                             
36―[...] associação que conta com a participação de ―43 programas de pós-graduação na área de Educação, 16 
grupos de trabalho temáticos e mais de 1200 sócios individuais‖ (ANPEd, 1996, p. 85). 
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 Os PCN‘s são documentos consultivos, ou seja, orientações que podem ou não serem 

seguidas. Porém, de acordo com o Decreto n° 3.276, de 6 de dezembro de 1999, ―Art. 5º O 

Conselho Nacional de Educação, mediante proposta do Ministro de Estado da Educação, 

definirá as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação 

básica‖ (BRASIL, 1999). O caráter de obrigatoriedade dos PCN‘s fica implícito por meio do 

decreto acima citado. Com a formação docente de caráter baseado nos PCN‘s, isso fará com 

que suas orientações reverberem na escola, no momento em que o professor iniciar suas aulas. 

Pois considerando sua formação, fica claro que ele lançará mão dela no momento da sua 

prática. Diante disso, entendemos que a formação docente será voltada para os objetivos que o 

documento pretende atingir.  

 No quadro 4 a seguir podemos visualizar os objetivos propostos para o ensino de 

Língua Portuguesa. Estão divididos por processos que envolvem dois âmbitos: o domínio da 

expressão oral e escrita.  

QUADRO 15: OBJETIVOS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Escuta de textos orais 
 

 
Leitura de textos escritos 

1-amplie, progressivamente, o conjunto de 
conhecimentos discursivos, semânticos e gramaticais 
envolvidos na construção 
dos sentidos do texto; 
2-reconheça a contribuição complementar dos 
elementos não verbais (gestos, expressões faciais, 
postura corporal); 
3- utilize a linguagem escrita, quando for necessário, 
como apoio para registro, documentação e análise; 
4-amplie a capacidade de reconhecer as intenções do 
enunciador, sendo capaz de aderir a ou recusar as 
posições ideológicas sustentadas em seu discurso. 

1-saiba selecionar textos segundo seu interesse e 
necessidade; 
2- leia, de maneira autônoma, textos de gêneros e 
temas com os quais tenha construído familiaridade: 
* selecionando procedimentos de leitura adequados a 
diferentes objetivos e interesses, e a características do 
gênero e suporte; 
* desenvolvendo sua capacidade de construir um 
conjunto de expectativas (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função do 
texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre gênero, suporte e 
universo temático, bem como sobre experiências 
textuais – recursos gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio etc.); 
* confirmando antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura; 
* articulando o maior número possível de índices 
textuais e contextuais na construção do sentido do 
texto, de modo a: 
a) utilizar inferências pragmáticas para dar sentido a 
expressões que não pertençam a seu repertório 
linguístico ou estejam empregadas de forma não usual 
em sua linguagem; 
b) extrair informações não explicitadas, apoiando-se 
em deduções; 
c) estabelecer a progressão temática; 
d) integrar e sintetizar informações, expressando-as 
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em linguagem própria, oralmente ou por escrito; 
e) interpretar recursos figurativos tais como: 
metáforas, metonímias, eufemismos, hipérboles etc.; 
* delimitando um problema levantado durante a 
leitura e localizando as fontes de informação 
pertinentes para resolvê-lo;• seja receptivo a textos 
que rompam com seu universo de 
expectativas, por meio de leituras desafiadoras para 
sua condição atual, apoiando-se em marcas formais do 
próprio texto ou em orientações oferecidas pelo 
professor; 
troque impressões com outros leitores a respeito dos 
textos lidos, posicionando-se diante da crítica, tanto a 
partir do próprio texto como de sua prática enquanto 
leitor; 
 compreenda a leitura em suas diferentes dimensões – 
o dever de ler, a necessidade de ler e o prazer de ler; 
 seja capaz de aderir ou recusar as posições 
ideológicas quer e conheça nos textos que lŒ. 
 

 
Produção de textos orais 

 
Produção de textos escritos 

planeje a fala pública usando a linguagem escrita em 
função das exigências da situação e dos objetivos 
estabelecidos; 
 considere os papéis assumidos pelos participantes, 
ajustando o texto à variedade linguística adequada; 
 saiba utilizar e valorizar o repertório linguístico de 
sua comunidade na produção de textos; 
• monitore seu desempenho oral, levando em conta a 
intenção comunicativa e a reação dos interlocutores e 
reformulando o planejamento prévio, quando 
necessário; 
considere possíveis efeitos de sentido produzidos pela 
utilização de elementos não-verbais 

redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de 
maneira a garantir: 
* a relevância das partes e dos tópicos em relação ao 
tema e propósitos do texto; 
* a continuidade temática; 
 
* a explicitação de informações contextuais ou de 
premissas indispensáveis à interpretação; 
 
* a explicitação de relações entre expressões mediante 
recursos linguísticos apropriados (retomadas, 
anáforas,conectivos), que possibilitem a recuperação da 
referência 
por parte do destinatário; 
 

Análise linguística 

 constitua um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da linguagem e sobre o sistema 
linguístico relevantes para as praticas de escuta, leitura e produção de textos; 

 aproprie-se dos instrumentos de natureza procedimental e conceitual necessários para a análise e 
reflexão linguística (delimitação e identificação de unidades, compreensão das 
relações estabelecidas entre as unidades e das funções discursivas associadas a elas no contexto); 

 seja capaz de verificar as regularidades das diferentes variedades do Português, reconhecendo os valores 
sociais nela simplificados e, consequentemente, o preconceito contra as formas populares em oposição 
às formas dos grupos socialmente favorecidos. 

Fonte: PCN (BRASIL, 1998,  p. 49-52) 
Adaptado pelo autor 

 

Podemos perceber, diante do quadro 4, que todos os objetivos do ensino de Língua 

Portuguesa orientados pelo PCN visam o desenvolvimento da capacidade comunicativa do 
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sujeito envolvido no processo de ensino e aprendizagem. Seja ela oral ou escrita. Em suma, 

capacitação linguística para atuar nos vários contextos sociais.  

Em relação aos conteúdos, eles são postos de forma que se alinhem com os objetivos, 

pois os conteúdos serão escolhidos quando forem julgados como relevantes para promoção da 

―proficiência discursiva e linguística do aluno em função tanto dos objetivos específicos 

colocados para os ciclos em questão quanto dos objetivos gerais apresentados para o ensino 

fundamental, aos quais aqueles se articulam‖ (BRASIL, 1998, p. 52).  

É perceptível por meio dos objetivos e conteúdos estabelecidos pelos PCN (BRASIL, 

1998) que o termo ―gramática‖ sequer é citado. Porém, a análise linguística tem um tópico 

apenas para se tratar dela. Isso nos faz refletir que a AL pode ser entendida como a forma 

mais adequada, segundo o documento, para levar o estudante a entender/refletir a língua e 

linguagem do que por meio da gramática. Porém a: 

[...] prática de análise linguística não é uma nova denominação para ensino 
de gramática. Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a serem 
tematizados não se referem somente à dimensão gramatical. Há conteúdos 
relacionados às dimensões pragmática e semântica da linguagem, que por serem 
inerentes à própria atividade discursiva, precisam, na escola, ser tratados de maneira 
articulada e simultânea no desenvolvimento das práticas de produção e recepção de 
textos (ibidem, p. 78).  

 

Diante disso entendemos que a AL não veio sobrepor-se a gramática, mas sim propor 

uma nova forma de abordá-la. Podemos inferir por meio da interpretação do PCN, que por 

meio da AL os objetivos para o ensino gramatical tornam-se mais viável por meio dessa 

diferente forma de abordar o conteúdo em questão. Isso nos possibilita entendê-la como uma 

nova metodologia para o ensino de gramática, porém não especificamente no que tange ao 

conteúdo gramatical, contudo, não podemos negar sua grande abrangência no conteúdo.  

A fim de compreendermos melhor o ensino de Língua Portuguesa e a estruturação dos 

seus conteúdos, a próxima seção destinou-se em analisar a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), bem como a relação de gramática-análise linguística-ensino de Língua Portuguesa 

dentro do documento.  
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6.2 Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) foi iniciada em 2015, para o 

cumprimento de exigências da Constituição Federal de 1988, de organizações internacionais, 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e dos três planos de metas do Plano Nacional 

de Educação (PNE) 2014-2024. Vários órgãos foram envolvidos no processo de produção da 

BNCC como o Conselho Nacional de Educação (CNE), associações científicas com 

representantes de Universidades públicas, a União dos Dirigentes Municipais da Educação 

(Undime) e representantes de empresas privadas, componentes da ONG Movimento pela Base 

Nacional Comum, segundo (MARSIGLIA et al. 2017). O envolvimento desse último 

componente gerou/gera muitas discussões em relação aos reais objetivos traçados por eles 

dentro de um documento base para educação. Na visão de Marsiglia et al.: 

Historicamente, a classe empresarial tem atuado para subordinar a escola pública às 
concepções que visam distanciar o conhecimento das necessidades humanas reais, 
sugerindo que o domínio amplo do saber sistematizado seria supérfluo à classe 
trabalhadora em função de suas necessidades imediatas de vida. Com efeito, a 
política educacional no Brasil tem reiterado a tendência de apropriação privada das 
formas mais desenvolvidas dos conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos 
produzidos pela humanidade, o que se observa, inclusive, no âmbito das reformas 
curriculares. (MARSIGLIA ET AL., 2017, p. 112) 

 

 A BNCC tornou-se uma base curricular onde as habilidades e objetivos, de acordo 

com Marsiglia et al (2017), servem para selecionar e instruir sujeitos para o grande mercado 

de trabalho. Geraldi (2015) complementa afirmando que a BNCC faz ―a implantação 

verticalizada do novo como exigência e não como opção abraçada pelos verdadeiros agentes 

educativos‖ (GERALDI, 2015, p. 383). Por isso entendemos  que o documento deveria de 

fato fazer era orientar a prática pedagógica e não enrijecê-la, como podemos entender por 

meio da afirmação de Geraldi (2015). Além disso, ainda podemos perceber resquícios da 

educação tecnicista, a qual visava apenas formar sujeitos para o mercado capitalista. Sobre 

esse envolvimento do ramo empresarial na constituição da base, Martins apud Marsiglia et al 

(2017, p. 113)  esclarece-nos que ―líderes empresariais se reuniram, em 2005, para refletir a 

realidade educacional na nova configuração do capitalismo‖.  

Em relação ao campo teórico, há pesquisadores (as) que desenvolvem investigações 

na/para área da educação. Levando em consideração que a produção científica relacionada à 

educação não é limitada, questionamo-nos: qual a propriedade que o ramo empresarial tem 
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para se envolver em questões de ordem pedagógica da área da educação? Faltam 

pesquisadores da área para que isso aconteça ou é apenas um meio de dominação capitalista, 

que quer ditar os caminhos nos quais a escola deve trilhar, para atender suas demandas de 

mão de obra? E a questão não se estanca aqui, de acordo com Marsiglia et al (2017, p. 115), o 

ministro da Educação, Mendonça Filho, que foi ―o indicado por Temer para o Ministério tem 

como objetivo comandar as reformas educacionais de acordo com os interesses da classe 

empresarial‖.  Segundo esse viés empresarial/tecnicista que subjaz a produção da BNCC ―aos 

alunos, não cabe compreender a realidade para fazer a crítica e se comprometer com sua 

transformação, mas sim entender melhor quais as ‗competências‘ o mercado exige dos 

indivíduos‖ (ibidem, p. 116). Fazendo com que: 

 

[...] o processo de sua constituição vem sendo mais um episódio da hegemonia dos 
ideais neoliberais e pós-modernos nas políticas curriculares nacionais, como 
aconteceu nos anos de 1990 e 2000, conforme assinalado na segunda parte do artigo, 
atendendo aos interesses da classe empresarial. Sendo a principal consequência 
dessa política, o esvaziamento da escola pública brasileira daquilo que a pedagogia 
histórico-crítica entende ser sua função precípua: transmitir às novas gerações os 
conhecimentos historicamente sistematizados e referenciados na prática social 
humana. (ibidem, p. 118-119, grifo meu).  

 O grande nó que está na BNCC é o fato que, segundo alguns autores, ela foi criada 

pensando em cumprir exigências como a avaliação, que são pressupostos aplicados em outros 

países ―a crítica principal na literatura especializada baseou-se em reformas educacionais de 

outros países‖ (SANTOS & PEREIRA, 2016, p. 285) e que, aqui no Brasil, isso não teria 

sentido, uma vez que se aplicaram normas descontextualizadas. O problema das avaliações é 

o fato de que elas, para alguns autores, funcionam como forma de indicador de qualidade, 

demonstrando qual escola é melhor, sendo assim, os que lá estudam estão mais aptos para 

assumirem funções no mercado de trabalho.  Além de considerarmos que as avaliações 

externas não são parâmetros de indicadores de qualidade, podendo, apenas, ranquear as 

escolas, demonstrando, assim, qual está mais dentro ou fora de um currículo que é criado 

pelas próprias avaliações. Com isso, não podemos defini-las como indicador de qualidade do 

ensino.  

Em realidade, podemos inferir e perceber que a intenção das avaliações é produzir 

indicadores de qualidade escolar, e consequentemente, do alunado, ―a meta acaba sendo 

melhorar os índices, o que necessariamente não implica melhorias nas aprendizagens dos 
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estudantes‖ (SORDI, 2012, p.4). São exemplos das referidas avaliações a Prova Brasil37 e 

SAEB38, que são instrumentos externos para avaliar a qualidade do ensino nas escolas.  

 

Estudos e pesquisas demonstram que as avaliações devem ser respaldadas 
nos conteúdos oferecidos pelas escolas e não, ao contrário, a escola moldar-se às 
avaliações. Essa prática equivocada acaba deturpando o próprio sentido do ato de 
avaliar, colocando mais ainda a necessidade de se saber o que está sendo ensinado 
nas escolas. São questões que têm muito a ver - ou teriam a ver - com a discussão 
em torno de um currículo comum. (CÂNDIDO; GENTILINI, 2017, p. 328, grifo 
meu). 

As avaliações são externas considerando-se como elas são elaboradas e aplicadas, ou 

seja, sua produção é realizada a partir de um currículo, como por exemplo, o orientado pela 

BNCC, porém sabemos que nem sempre esse currículo vigora e está de acordo com a 

realidade escolar. Assim, entende-se que as avaliações estão em planos diferentes do que de 

fato ocorre no chão da escola (GERALDI, 2015).  Diante disso, a BNCC foi caracterizada 

como: 

[...] campo de disputas, prescrição curricular, equívoco, colcha de retalhos, a base 
não tem base, uniformização do ensino, política neoliberal, Documento 
escriturístico, arma social, proposição curricular, projeto de educação nacional, 
descritivo de saberes e conteúdos a serem ensinados e apreendidos, forte amarração 
ideológica contaminada por um caráter tecnicista e empresarial, pretensão 
centralizadora, currículo único. (TRICHES; ARANDA, 2016, p. 92).  

 Entendemos que há importância da base para uma melhor forma de educação desde 

que ela sirva de orientação e não de enrijecimento da prática docente e dinâmica escolar. 

Porém, acordamos com os autores supracitados, uma vez que, retomando ao ponto que diz 

respeito às proporções do Brasil, seria a base compatível com essa grandeza? Para Geraldi 

(2015), a criação de uma base curricular como a BNCC causa: 

 

[...] a uniformização do ensino num país que se caracteriza por sua diversidade 
(linguística, cultural, econômica e social). E a uniformização do ensino, ainda que 
ideologicamente justificada para parecer que vivemos numa sociedade sem 

                                                             
37 [...] ―em complemento à avaliação já feita pelo SAEB foi criada a Prova Brasil. Por ser censitária esta 
avaliação expande o alcance dos resultados, e segundo os documentos oficiais, oferecem dados não apenas para 
o Brasil e unidades da Federação, mas também para cada município e escola participante. A Prova Brasil avalia 
todos os estudantes da rede pública de ensino, de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental‖ (HECK, 2018, p. 133). 
38Sistema de Avaliação da Educação Básica- SAEB ―foi elaborado e desenvolvido pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), uma autarquia do Ministério da Educação e desde 
1990 aplica avaliações na educação básica (...) O primeiro ciclo do SAEB foi em 1990 com uma amostra de 
escolas queofertavam as 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino Fundamental da rede pública urbana. Segundo 
Pestana (1998), o MEC coordenou todo processo, deixando ao encargo das secretarias estaduais de educação a 
aplicação dos testes e questionários; os alunos foram avaliados em Língua Portuguesa, matemática e ciências e 
para os alunos de 5ª e 7ª séries foram incluídas as avaliações de redação. Esse modelo se manteve até a edição de 
1993‖ (ibidem, p. 133).   
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desigualdade social e regional, de fato atende a necessidades do projeto neoliberal de 
educação que orienta todos os seus horizontes pelas avaliações de larga escala. Ora, 
impor boas ideais é destruí-las, é buscar a resistência, é assumir uma posição 
dialógica para conceber a linguagem e não dialogar com os professores impondo-
lhes o que fazer e cobrando resultados de seu trabalho (e avaliando-os) com base em 
provas de retenção de conhecimentos que apenas revelam um momento do aprendiz. 
(GERALDI, 2015, p. 393) 
 

 Além de provocar ―esvaziamento escolar, fruto de uma concepção burguesa de 

currículo, expressa-se de forma explícita de quais conteúdos, objetivos e finalidades 

educacionais estarão presentes nos currículos escolares‖ (MARSIGLIA et al. 2017, p. 108). 

Geraldi (2015) reitera que, a criação da BNCC só reforça a ―imposição [...] da visão 

mercadológica e da avaliação padronizada, que fogem à experiência do chão da escola, à 

realidade do professor e às necessidades do estudante brasileiro‖ (GERALDI, 2015, p. 381). 

Seria a BNCC uma forma de cumprir metas para uma educação que visa o mercado privado 

ou o de formar cidadãos capacitados para atuarem nos vários âmbitos da vida social?  O 

documento tem metas estabelecidas para cada área do conhecimento. Interessa-nos neste 

trabalho a meta de Língua Portuguesa que: 

 

[...] é a de que crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendam a ler e 
desenvolvam a escrita, construindo sentidos coerentes para textos orais e escritos; e 
a escrever e a falar, produzindo textos adequados a situações de interação diversas, 
apropriando-se de conhecimentos linguísticos relevantes para a vida em sociedade. 
(BRASIL, 2016, p. 87). 

 Essa meta pode ser alcançada, segundo a BNCC, por meio do estudo dos mais 

variados gêneros textuais. Sobre essa questão o documento orienta que os professores devem 

considerar:  

A variedade de composição dos textos que articulam o verbal, o visual, 
o gestual, o sonoro, o tátil, que constituem o que se denomina multimodalidade de 
linguagens, deve também ser considerada nas práticas de letramento. A escola 
precisa, assim, comprometer-se com essa variedade de linguagens que se apresenta 
na TV, nos meios digitais, na imprensa, em livros didáticos e de literatura e outros 
suportes, tomando-as objetos de estudo a que os estudantes têm direito. (BRASIL, 
2016, p. 87) 

A ―variedade de linguagens‖ a qual se refere o documento pode ser interpretada como 

os gêneros, que recorrentemente são citados ao longo da BNCC. Considerar a infinidade dos 

gêneros e propor trabalhá-los ao máximo em sala pode ser um problema, segundo Geraldi 

(2015, p. 388), pode haver ―uma ausência de focalização nos gêneros quase cotidianos e 

específicos do trabalho do estudante enquanto estudante‖. A estrutura do componente 
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curricular de Língua Portuguesa é dividida em quatro eixos, como podemos observar no 

quadro 5 a seguir: 

QUADRO 16: EIXOS DO COMPONENTE CURRICULAR DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 
 
 

 
 

Eixo da leitura 

Compreende as práticas de linguagem que decorrem do 
encontro do leitor com o texto escrito e de sua 
interpretação, sendo exemplos as leituras para fruição 
estética de obras literárias; para a pesquisa e embasamento 
de trabalhos acadêmicos; para a realização de um 
procedimento; para o conhecimento e o debate sobre 
temas sociais relevantes. As modalidades de leitura, em 
voz alta ou de forma silenciosa, também irão ocorrer no 
espaço escolar, conforme o seu objetivo, considerando que 
a leitura é uma prática social. O tratamento das práticas 
leitoras compreende dimensões interligadas nas práticas de 
uso e reflexão. (BRASIL, 2016, p. 92) 
 

 
 
 

 
Eixo da escrita 

Compreende as práticas de linguagem relacionadas à 
interação e à autoria do texto escrito que tem por 
finalidades, por exemplo, expressar a posição em um 
artigo de opinião, escrever um bilhete, relatar uma 
experiência vivida, registrar rotinas escolares, 
regras e combinados, registrar e analisar fatos do cotidiano 
em uma crônica, descrever uma pesquisa em um relatório, 
registrar ações e decisões de uma reunião em uma ata, 
dentre outros. O tratamento das práticas de escrita 
compreende dimensões interligadas nas práticas de uso e 
reflexão. (ibidem, p. 93) 
 

 
 

Eixo da oralidade/sinalização 

Compreende as práticas de linguagem que ocorrem em 
situação oral ou de sinalização – no caso dos estudantes e 
das estudantes surdos/as, oralizados/as ou não, que têm na 
LIBRAS sua primeira língua – com ou sem contato face a 
face como, por exemplo, aula dialogada, recados gravados, 
seminário, debate, apresentação de programa de rádio, 
entrevista, declamação de poemas, contação de histórias, 
dentre outras. Todas essas práticas podem se dar por meio 
da oralidade ou da sinalização em Libras. (ibidem, p. 94) 

 
 
 

Eixo do conhecimento sobre a língua e sobre a 
norma 

Reúne objetivos de aprendizagem sobre conhecimentos 
gramaticais, em uma perspectiva funcional, regras e 
convenções de usos formais da língua que darão suporte 
aos eixos da leitura, escrita e oralidade. Os objetivos 
abarcam, entre outros aspectos: o sistema alfabético de 
escrita, 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 (ibidem, p. 95). 
 

Fonte: Brasil (2016) 
Elaborado pelo autor. 
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Por meio das informações descritas no quadro 5, podemos identificar os conteúdos 

específicos da gramática dentro do ―Eixo do conhecimento sobre a língua e sobre a norma‖. 

Como podemos perceber, os conteúdos orientam a abordagem de categorias gramaticais, 

como por exemplo, ―fonética/fonológica, morfológica, sintática e de convenções da escrita 

(concordância, regência, ortografa, pontuação, acentuação) deve vir a serviço da atividade de 

produção escrita e leitura de textos‖ (BRASIL, 2016, p. 95).  

O título do eixo é instigante ―Eixo do conhecimento sobre a língua e sobre a norma‖ e 

leva-nos a seguinte indagação: não teria ele um caráter normativo, uma vez que compõe sua 

construção o conceito de norma? E, além disso, soa como se norma e gramática fossem as 

mesmas coisas, uma vez que o termo gramática não aparece no título do eixo. Pode haver 

também outra interpretação: o ensino da norma por meio da gramática, caso seja essa a real 

intenção, entendemos a BNCC como um documento que propõe objetivos normativos. 
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7 DAS ANÁLISES ÀS CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 

As discussões neste trabalho realizadas tinham a intenção de nos levar ao encontro aos 

objetivos da pesquisa, como pode ser observado no quadro 5 (página 47). Sendo assim, esta 

investigação objetivou: i- compreender as concepções de gramática dos professores da 

educação básica de Diamantina MG, ii- identificar os conteúdos gramaticais presentes na 

educação básica nas escolas em que os docentes sujeitos desta pesquisa lecionam e iii- 

relacionar os conteúdos presentes na prática pelos professores com os documentos oficiais 

PCN e BNCC. Inicialmente, propomo-nos em entrevistar 4 docentes e produzir 4 diários de 

campo para analisar, porém uma professora desistiu da participação. Essa ação era prevista e 

resguardada pelo TCLE . Por meio dele, ficou acordado que o participante poderia desistir em 

qualquer momento. Entrevistamos 3 professores da rede pública e produzimos 3 diários de 

campo, oriundos da observação de 3 aulas de cada informante.  

Para que fosse possível alcançar esses objetivos, adotamos o seguinte percurso 

metodológico: utilização do instrumento entrevista para identificar as concepções de 

gramática presentes no discurso dos professores. Em relação ao instrumento diário de campo, 

as análises foram feitas por meio da Análise do Discurso, baseada nos estudos 

semiolinguísticos de Patrick Charaudeau (2001). Por sua vez, a pesquisa documental auxiliou-

nos na compreensão dos documentos PCN e BNCC, com o intuito de apreender as 

orientações e objetivos para o ensino de Língua Portuguesa trazidos por eles.  

O primeiro objetivo tem como base a seguinte indagação: Qual as concepções de 

gramática dos professores da educação básica de Diamantina-MG? De acordo com os dados 

obtidos pelo instrumento de coleta, a entrevista, foi perceptível que a concepção de gramática 

que perpassou o discurso dos informantes é variada. Contudo, a presença da gramática 

normativa é muito marcante e recorrente nos meandros do discurso. Esse elemento pôde ser 

identificado também por meio da análise dos diários de campo. Contudo, mesmo recorrendo à 

concepção de GN, na prática, a GT que predominou. 

 Vale ressaltar aqui a relação do entrevistado e entrevistador na construção da 

concepção de gramática seja no discurso ou na prática. Como foi hipotetizado no capítulo de 

análise dos dados, foi perceptível que o fato de o entrevistador ser formado na área de Letras, 
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fazer entrevista e observar aula, pode influenciar na expressão da concepção de gramática do 

entrevistado/observado. 

Esse argumento se embasa nas estratégias discursivas da construção do ethos das 

informantes para seu interlocutor, o pesquisador/observador, nesse caso. Sendo assim, a 

gramática normativa perpassa o discurso e a prática docente, sob o argumento do ensino da 

norma culta.  Os informantes lançaram mão dela por acreditarem que ensinar e falar sobre a 

concepção em questão dá credibilidade e legitimidade em seu discurso e prática, considerando 

a escola e sala de aula como seu local de fala.  

Diante disso, entendemos que, embora a concepção de gramática mais presente no 

discurso seja a normativa, não temos elementos que possam nos amparar para afirmar que ela 

perpassa toda a prática docente, pois, para realização desta pesquisa, observamos três aulas de 

cada informante. Tal restrição, então, pode não trazer-nos elementos suficientes para 

afirmarmos que a gramática normativa é focada durante todo ano nas escolas por meio da 

prática dos docentes. Contudo, de acordo com o recorte que fizemos de três aulas, a GN ainda 

é um aspecto de peso em relação ao ensino de Língua Portuguesa, sendo o conteúdo ensinado 

baseando-se na norma culta.  

Foi perceptível também a abordagem dos estudos gramaticais conforme feita pela 

Gramática Tradicional. Principalmente quando dizem respeito à classificação de palavras, 

consistindo em  um único rótulo para a aula de gramática, como já foi apontado por Neves 

(2002). Além disso, há o fato de as informantes acreditarem que e o ensino de gramática está 

vinculado ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita que são cobradas em provas 

como ENEM. A afirmação feita de que essa prática remete-nos à GT foi baseada em Bagno 

(1999), Perini (2000) e Gurpilhares (2004).  Para definir as concepções de gramática e depois 

as identificarmos, baseamo-nos em Travaglia (2005).  

  A discussão anterior ajuda-nos a ir ao encontro com o segundo objetivo da pesquisa 

que teve como foco identificar os conteúdos que estão sendo ministrados como gramaticais. 

Por meio das entrevistas, essa questão não ficou explícita. Segundo as informantes, os 

conteúdos seguem as orientações do PCN e BNCC. São eles que orientam as docentes no 

momento de preparar suas aulas.  

Em relação aos dados obtidos por meio dos diários de campo, foi observado que os 

conteúdos estão ligados às classes de palavras como verbo, adjetivos e substantivos. O estudo 

desses conceitos é rotulado como sendo ensino de gramática, de acordo com as informantes. 

Vale salientar que lançar mão do ensino dessas classes de palavras justifica-se pelo fato de os 
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alunos ainda não as compreenderem o que dificulta, por exemplo, o trabalhar com análise 

sintática, temática presente nas respostas das entrevistas e diários de campo.  

A questão que perpassa essa situação não está no fato de as informantes não quererem 

trabalhar com a gramática, mas sim com um problema que antecede toda situação, que é o não 

domínio dos conteúdos por parte dos alunos. Isso faz com que as docentes sigam esse 

percurso dentro das suas aulas, ou seja, tentando sanar um problema de aprendizado que 

chegou para elas, vindo de anos anteriores. Diante disso, apresentam-se dois contrapontos. De 

um lado o conteúdo gramatical e de outro os alunos que ainda não conseguem avançar no 

conteúdo. Tal elemento vai de encontro com os dados obtidos por Neves (2002), em que se 

percebe que, em 62,67% dos casos apresentados, de fato é o ensino de classificação de 

palavras e funções sintáticas o conteúdo da aula de LP.  

O último objetivo desta pesquisa relaciona-se com a seguinte indagação: qual a relação 

entre os conteúdos ministrados nas aulas de gramática com os documentos norteadores (PCN 

e BNCC)? De acordo com os dados obtidos pela pesquisa documental e entrevista, podemos 

inferir que eles de fato orientam a prática docente. Como currículo, eles têm proposições de 

objetivos alcançáveis. Contudo, percebemos uma certa diferença entre as orientações e o que 

de fato ocorre em sala da aula.  

Assim, temos o currículo construído a fim de atender às demandas da escola e às 

situações que ora se apresentam no dia-dia escolar. Entendemos, pela análise dos documentos, 

que eles consideram essa variação de linguagem e estimulam seu desenvolvimento, mas, 

mesmo com todo esforço, esse currículo  

 Percebemos também pelas entrevistas, que o conceito de AL ainda não é muito bem 

compreendido pelos docentes de língua portuguesa, ou seja, ao invés de auxiliar na elucidação 

do ensino do estudo gramatical, a proposta pode surtir efeitos contrários, como por exemplo, 

confundir os professores ainda mais sobre o tema. Como exposto no capítulo teórico que 

versa sobre a AL, podemos entendê-la como uma metodologia para auxiliar o ensino de 

gramática e não sobrepor-se a ela, como está previsto na BNCC, sobre o real objetivo da 

prática de AL, pois a [...] prática de análise linguística não é uma nova denominação para 

ensino de gramática (BNCC, p. 78). 

Em relação ao perfil docente, podemos afirmar que as informantes têm uma trajetória 

na prática que deve ser considerada. Contudo, entendemos que esse fator pode influenciar nas 

questões teóricas relativas ao estudo do tema que justifica a realização desta pesquisa. O fator 

de ter muito tempo de atuação e sobrecarga de trabalho não permite às docentes a 
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oportunidade de fazer uma formação continuada, o que pode descompasso, como a afirmação 

supracitada.  
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