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ANÁLISE LINGUÍSTICA E ENSINO DE GRAMÁTICA: (DES)ENCONTROS NA 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar, no material didático-pedagógico do programa 

Gestão da Aprendizagem escolar - Gestar II, como se configura a proposta de Análise 

Linguística na articulação teoria e prática, de acordo com os novos paradigmas dos estudos da 

língua(gem). Para esse propósito, utilizamos as orientações teóricas que norteiam os estudos 

da linguagem e do ensino de língua materna na contemporaneidade, valendo-nos das falas de 

Bakhtin (1997; 2006), Geraldi (1984; 1996; 1997; 2010), Mendonça (2006), buscando em 

Pimenta (2005) e Silva (2011), dentre outros, os princípios que envolvem uma formação 

docente crítico-reflexiva na articulação teoria e prática. As discussões por ora apresentadas 

sinalizam que a prática de Análise Linguística na proposta analisada não se consubstancia na 

relação teoria e prática, pois ainda se evidencia aspectos muito marcantes de ensino centrado 

na gramática tradicional como objeto principal nas atividades de ensino de língua portuguesa, 

negligenciando a prática e a reflexão dos usos da linguagem, o que aponta para a necessidade 

de repensar tal proposta, à luz de um olhar crítico-reflexivo pautado na formação para a 

pesquisa em que dialoguem os saberes teóricos e os saberes da prática, em um processo de 

ressignificação, tendo como fulcro, a linguagem em sua dimensão dialógica na relação 

intrínseca entre ensinar e aprender. 

 

Palavras-chave: análise linguística; formação de professor; gramática; ensino; língua(gem). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O ser humano é constituído pela linguagem.  É na e com a linguagem que o homem 

constrói, amplia, ressignifica e altera sua representação da realidade, do mundo, da vida, em 

um constante processo interlocutivo de busca, procura, encontros e desencontros. Nesse 

sentido, a língua é parte constitutiva da linguagem, fruto de um trabalho social e histórico, 

atrelada radicalmente à sociedade. Portanto, não é um sistema de formas prontas, é o resultado 

do trabalho linguístico dos falantes, realizado em diferentes contextos histórico-sociais no 

fluxo da comunicação verbal.  

Essa abordagem divulgada nos espaços acadêmicos, a partir dos estudos linguísticos 

das teorias da enunciação
1
, confere à linguagem um meio de interação social por excelência, 

tendo a realidade dialógica como seu elemento essencial. Desloca-se, assim, o foco do ensino 

da língua, de aspectos puramente formais e estruturais para aspectos sócio-discursivos.  Nesse 

sentido, essa nova concepção de linguagem trouxe em seu entorno, uma mudança de 

paradigma que influenciou as relações sociais, a compreensão do processo educativo, as 

concepções de ensinar e aprender e as formas tradicionais de produção do conhecimento. 

No Brasil, essas ideias ganham impacto na década de 80 do século XX e provocam 

mudanças não apenas no campo do estudo da ciência da linguagem, como também no campo 

do ensino da língua, encontrando um terreno fértil no quadro educacional brasileiro que nesse 

período, vivenciava uma crise do ensino decorrente do despreparo da escola para as 

transformações quantitativas e qualitativas que a ela eram impingidas.    

Nesse cenário, as ideias dos autores socio-históricos como Mikhail Bakhtin (2006; 

1997) no campo da linguagem e Vygotsky (1998), na área da Psicologia, revelavam-se 

promissoras para responder às necessidades de superação do dogmatismo teórico e do 

                                                           
1
 Sob a denominação teorias da enunciação abriga-se uma variedade de correntes e teorias que, tratando do 

fenômeno enunciação, recebem denominações diferentes de acordo com o modo como tratam tal objeto: 

Linguística Textual, Teoria do Discurso, Analise da Conversação, Semântica Argumentativa e todos os estudos 

ligados à Pragmática.  
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formalismo que fundamentavam até então as relações de ensino aprendizagem na escola. 

Segundo Silva (1994, p.14) o interesse desses autores pela linguagem e sua compreensão do 

valor dos aspectos sociais e culturais na produção do conhecimento a partir de uma visão do 

homem enquanto sujeito produtor de historia, cultura e linguagem, fizeram do 

sociointeracionismo um pensamento gerador de novas compreensões, atitudes, buscas e 

propostas na educação, e em especial, no ensino da língua.  

Todas essas ideias inovadoras estimularam várias pesquisas e publicações, nas quais se 

discutiam, problematizavam e eram propostas alternativas teórico-metodológicas para um 

trabalho produtivo no ensino da língua na perspectiva da linguagem como interação, 

contrapondo-se às concepções de linguagem como expressão do pensamento e como 

instrumento de comunicação que fundamentavam as práticas de ensino da língua até aquele 

momento. O teor das pesquisas assemelhava-se pelas severas críticas a fatores teóricos e 

aspectos metodológicos do ensino tradicional da língua com foco na gramática normativa, 

base do ensino de gramática na escola.  

Dentre os diversos pesquisadores envolvidos nesse empreendimento, Possenti (1996), 

Travaglia (2002), Perini (2005), desponta Geraldi (1984) com a coletânea “O texto na sala de 

aula”, uma obra direcionada para professores que ganhou notoriedade pela consistência 

teórica das ideias, na qual lançava as bases para uma proposta de deslocamento do ensino 

predominantemente normativo-prescritivo para valorização do uso da linguagem em práticas 

articuladas de Leitura, Produção de Texto e Análise Linguística (doravante AL). Tal proposta 

fundamentava-se numa concepção de linguagem como um lugar de interação humana, 

considerando-a em sua dimensão discursiva, tendo por objetivo ampliar no aluno a 

competência discursiva.  A perspectiva teórico-metodológica para o ensino de língua materna 

defendida por Geraldi (1984) transformou-se em proposta de ensino de língua dos referenciais 

orientadores do Ministério da Educação (MEC) para o ensino da Língua Portuguesa, tanto 

para o Ensino Fundamental I e II quanto para o ensino Médio.  Com o olhar voltado para 

essas novas ideias, os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCN) do ensino 

fundamental I para os 3º e 4º ciclos declaram: “A necessidade de atender a essa demanda, 

obriga à revisão substantiva dos métodos de ensino e à constituição de práticas que possibi-

litem ao aluno ampliar sua competência discursiva
2
 na interlocução” (BRASIL, 1998, p.23).  

 

                                                           
2
 Conforme os PCN, competência discursiva refere-se a um sistema de contratos semânticos responsável por 

uma espécie  de ‘filtragem’ que opera os conteúdos em dois domínios interligados que caracterizam o dizível: o 

universo intertextual e os dispositivos estilísticos acessíveis à enunciação dos diversos discursos (BRASIL, 

1998). 
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Nesse contexto de mudança, o atual paradigma de ensino de língua materna passou a 

exigir do professor uma nova concepção de sujeito, língua(gem), educação e sociedade, pois o 

ensino da língua  fundamentado na concepção sociodiscursiva da linguagem e na 

heterogeneidade do sujeito historicamente constituído, demanda um trabalho dinâmico e 

dialógico que  configura o caráter eminentemente relacional do ensinar-aprender.   

Essas questões direcionam para a mudança de uma educação prescritiva/reprodutora 

para uma educação dialógica/criadora. Por esse viés, Moita Lopes (1996, p.181), alerta para 

as formações pautadas por dogmas, as quais não promovem uma reflexão teórico-crítica, mas 

apenas envolve treinamento no uso de técnicas de ensino que deverão ser reproduzidas pelo 

professor, ao mesmo tempo em que defende uma formação teórico-crítica do professor de 

línguas, que envolva o conhecimento teórico sobre a natureza da linguagem em contexto 

escolar e não escolar e os conhecimentos sobre o processo de ensinar e aprender. Emerge, 

então, a necessidade de uma formação docente que prepare o professor para os desafios 

impostas pelas mudanças, a fim de que seja capaz de agir-refletir e agir nas diversas situações, 

ou seja, é preciso que o educador reflita sobre sua própria prática. Assim, propagam-se os 

cursos de formação continuada em todo o país a fim de “preparar” o professor para essas 

transformações.  

Apesar da efervescência do discurso da mudança, das novas concepções apresentadas 

pelas teorias linguísticas amplamente divulgadas, dos programas institucionais de formação 

inicial e continuada para professor de Língua Portuguesa promovidos pelo MEC e pelas 

Secretarias de Educação dos estados e municípios, constata-se que após três décadas do 

surgimento dessas ideias, a realidade do ensino da língua materna no Brasil, nas salas de aula, 

pouco mudou, principalmente no que tange à gramática. Essa assertiva advém das últimas 

pesquisas no campo da Linguística Aplicada e da experiência da pesquisadora, atuando como 

professora formadora no programa oficial de formação continuada - Gestão de Aprendizagem 

Escolar - GESTAR II (doravante GESTAR II) - com foco na formação de professores de 

língua portuguesa, cujas inquietações e dúvidas vivenciadas junto aos docentes, motivaram o 

interesse por essa pesquisa.  

Analisando esse complexo conjunto que envolve língua, linguagem, análise 

linguística, gramática, formação docente e o contexto vivenciado por mim, como formadora e 

pesquisadora, foi proposta a pergunta de pesquisa que irá direcionar este trabalho: ao tratar 

sobre AL, o material didático-pedagógico proposto pelo Programa de Formação Gestar II 

propicia ao professor uma formação teórico-crítica-reflexiva na articulação teoria e prática 

acerca dos novos paradigmas que envolvem a AL na perspectiva sociointeracionista da 
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linguagem? Assim, essa proposta, enquanto objetivo geral, visa a analisar, a partir de uma 

perspectiva dialógica da língua(gem) como se configura a abordagem de AL na proposta de 

formação do GESTAR II  na articulação teoria e prática. 

A hipótese norteadora dessa pesquisa parte do pressuposto de que os novos 

paradigmas de AL, ainda não se consubstanciam, na articulação teoria e prática no programa 

de formação, ou seja, como proposta que tem como objetivo refletir sobre o funcionamento da 

língua em seus aspectos linguísticos, textuais e enunciativo-discursivos. O corpus selecionado 

para empreender essa análise é constituído pelo material didático-pedagógico da formação 

continuada do programa GESTAR II, especificamente o Guia Geral
3
, Caderno TP2

4
, unidades 

5 e 6, que trabalham com a Análise Linguística e ainda por oito relatórios constantes nos 

portfólios
5
 do professor, resultantes da aplicação das atividades propostas no Avançando na 

Prática
6
 (doravante AP). 

A metodologia aqui proposta insere-se no campo dos procedimentos metodológicos da 

Linguística Aplicada de abordagem qualitativo-interpretativa que conforme Moita Lopes 

(2008) investiga as questões de língua(gem) de modo problematizador, focalizando-a como 

construção social, política e ideológica, enquanto área do conhecimento que se volta para 

resolver problemas de práticas de uso da linguagem. Para fundamentar essa pesquisa, 

buscamos as orientações teóricas que norteiam os estudos da linguagem e do ensino de língua 

materna na contemporaneidade, valendo-nos das falas de Bakhtin (1997; 2006); Mendonça 

(2006), Geraldi (1984; 1996; 1997; 2010), buscando principalmente em Pimenta (2005) e 

Silva (2011), dentre outros, os princípios que envolvem uma formação docente crítico- 

reflexiva na articulação teoria e prática.  

O texto final será apresentado em três capítulos, além da introdução e a conclusão. 

Assim, na introdução, estarão contidas as informações gerais acerca da proposta de trabalho, 

como: objeto de pesquisa, problema, objetivos, hipótese, metodologia, pressupostos teóricos, 

enfim uma visão do todo que compõe a dissertação. Faz-se mister ressaltar que a organização 

do texto dar-se-á em torno de reflexões e análises estabelecendo um diálogo constante com os 

aportes teóricos  

                                                           
3
  Caderno no qual é explicitada toda a estrutura da proposta do curso de formação continuada GESTAR II. 

4
 Caderno de Teoria e Prática (TP) destinado ao estudo teórico dos temas do curso com atividades direcionadas 

para o professor, bem como estratégias e sugestões de atividades para serem aplicadas na sala de aula, conforme 

o conteúdo estudado. 
5
 Instrumento de avaliação do professor cursista para a Certificação, no qual deverá constar uma coletânea dos 

trabalhos e atividades produzidas pelos alunos, bem como os relatos reflexivos do professor das atividades 

aplicadas.  
6
 Atividade constante nos TP, direcionada para os alunos do ensino fundamental II, as quais o professor é 

convidado a aplicar em sala de aula o que estudou (articulação teoria e prática). 
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que dão suporte ao tema em pauta e, por isso, a fundamentação teórica não constituirá em um 

único capítulo, mas estará permeando todo o trabalho. 

Quanto aos capítulos, assim serão estruturados: o primeiro capítulo aqui apresentado 

visa  a discussão sobre os principais pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam os 

novos paradigmas dos estudos da língua(gem), em especial a prática de AL, o ensino da 

gramática e a formação docente a partir do paradigma do professor reflexivo, delineando um 

quadro de análise qualitativa-interpretativa do corpus no movimento das discussões. 

O segundo capítulo, intitulado AL: dos Parâmetros Curriculares ao Programa 

GESTAR II objetiva analisar como dialogam a proposta de AL nos referenciais para o ensino 

da Língua Portuguesa e na proposta do material didático do Gestar II, enfocando as 

concepções de texto, língua, linguagem e a prática de AL na perspectiva dos eixos de leitura e 

produção de texto. 

 No terceiro capítulo: “Do dizer no material didático-pedagógico do Gestar II à 

prática (des)velada”, intenciona-se  verificar, no corpus analisado avanços e entraves na 

articulação teoria e prática  no trabalho com a  proposta de AL  no intuito de analisar  a 

possibilidade de uma relação dialética e não dicotômica de um fazer prático a partir de um 

fazer teórico docente. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais acerca do trabalho, aproveitando 

para justificar a relevância social do estudo como contribuição para as investigações que 

pesquisam o ensino e a aprendizagem de língua materna, evidenciando a necessidade de que 

sejam viabilizadas políticas de ensino das instituições oficias que proporcionem uma 

formação continuada pautada na valorização de uma postura teórico-crítica e reflexiva dos 

professores de forma a perceberem o ensino da linguagem e o funcionamento da língua como 

uma prática discursiva de natureza social e de formação humana.  
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CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO DE PROFESSOR E ANÁLISE LINGUÍSTICA:  SOB O  

OLHAR DOS NOVOS PARADIGMAS DO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 
 

 

Focalizar a linguagem a partir do processo interlocutivo e com 

este olhar pensar o processo educacional, exige instaurá-lo 

sobre a singularidade dos sujeitos em contínua constituição... 

 

 (Geraldi,1997). 

 

 

1.1 Formação continuada: im(possibilidades) de uma abordagem teórica e crítico-

reflexiva na formação do professor de língua materna. 

 

Na sociedade contemporânea, a formação docente do professor de língua materna está 

sendo desafiada por uma nova perspectiva que exige a procura de novos referenciais, inscritos 

por novas concepções que articulam educação, linguagem e produção de conhecimento e 

sustentam a importância da formação continuada, numa perspectiva reflexiva. 

Assim, o princípio da racionalidade técnica, caracterizado por modelos de matriz 

reprodutora e na perspectiva dicotômica que separa as instâncias teoria e prática, não mais 

atende nas suas lógicas e pressupostos o desafio da formação docente numa visão integradora 

das dimensões sociais e históricas do desenvolvimento dos sujeitos. O novo paradigma 

crítico-reflexivo requer a formação de profissionais críticos, comprometidos com as 

transformações sociais e científica e competentes tecnicamente para compreender os 

contextos e a complexidade que envolve as questões de língua(gem), ensino e aprendizagem. 

Conforme Alarcão (2003, p.23), trata-se da compreensão que: “assenta na capacidade de 

escutar, de observar e de pensar, mas também na capacidade de utilizar as várias linguagens 

que permitem ao ser humano estabelecer com os outros e com o mundo mecanismos de 

interação e de intercompreensão”. 
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É importante observar, para fins de esclarecimento, que consideramos pertinente nesse 

trabalho buscar maior entendimento sobre os pressupostos que envolvem o conceito de 

professor reflexivo face aos novos desafios enfrentados pelo professor de língua materna e 

ainda, pelo fato de esse conceito balizar os documentos oficias que orientam a educação no 

país. Ao falar sobre a formação do professor nas Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN+, há a seguinte afirmação: “É inegável que toda 

proposta de mudança de que é alvo qualquer sistema passa, ou deveria passar pela reflexão e 

eventual adesão e ação dos profissionais que dele fazem parte” (BRASIL, 2002, p.85). Essa 

fala sinaliza as preocupações do documento com o novo cenário da educação e a necessidade 

de um profissional que reflita criticamente do plano teórico para a prática.   

Essa preocupação se justifica, pois em plena era da globalização, a chamada sociedade 

da informação e do conhecimento vem impondo mudanças profundas nas relações sociais, na 

economia, na cultura, na política, na educação, nas formas de ensinar e aprender e nas formas 

tradicionais de produção do conhecimento da teoria positivista para a qual a ciência pregava 

uma verdade universal e inquestionável, desconsiderando os aspectos sociais e contextuais. 

Moita Lopes ao abordar sobre a relação entre as mudanças e a produção de conhecimento na 

sociedade contemporânea, no contexto da Linguística Aplicada, assim afirma:  

 

As mudanças têm sido nos dois sentidos: uma resposta à vida social que implica 

questões de natureza epistemológica. Em um sentido, a opção tem a ver com 

conhecimentos que refletem as mudanças radicais da vida contemporânea e, em 

outro na direção de um projeto epistemológico com implicações sobre a vida social 

(MOITA LOPES, 2008, p.91). 

 

 

Nesse sentido, as pesquisas com foco na formação de professor e no ensino de línguas 

têm constituído um acervo considerável de produções acadêmicas na área da Linguística 

Aplicada as quais investigam, problematizam e refletem acerca das questões que envolvem a 

língua(gem), o ensino e  seus sujeitos a fim de “colaborar na construção de ‘um novo 

paradigma social e político’ e ‘epistemológico’”(Ibidem, p.104). 

Sob essa lógica, a formação de professores no Brasil tem crescido nos últimos anos 

com iniciativas de formação continuada fomentadas por órgãos governamentais, cuja 

realidade encontra eco nas condições presentes na sociedade contemporânea imposta por 

diversos fatores, como, por exemplo, a necessidade de reformulação dos currículos escolares 

em decorrência do surgimento de novas concepções que envolvem o processo ensino-

aprendizagem. Em 1999 o Ministério da Educação cria os Referenciais para Formação de 
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Professores no qual ressalta que “a formação de professores destaca-se como um tema crucial 

e, sem dúvida, uma das mais importantes dentre as políticas públicas para a educação” 

(BRASIL, 2001, p.26). 

Atualmente, a abordagem reflexiva na formação do professor tem crescido 

consideravelmente, tanto no contexto das teorias de aprendizagem da educação, quanto no 

contexto de formação de professores de língua materna nos estudos da Linguística Aplicada, 

suscitando um debate profícuo entre os teóricos que buscam compreender a relação entre o 

trabalho docente e as pesquisas científicas, entre o ensinar e o aprender. 

 Assim, os trabalhos que se fundamentam no paradigma da reflexão recorrem ao 

pesquisador norte-americano D. Schon apud Pimenta (2005, p.19) o qual defende uma 

formação profissional baseada numa “epistemologia da prática” que consiste na valorização 

da prática profissional como movimento de conhecimento, através da reflexão, análise e 

problematização desta e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que 

os profissionais encontram em ato. A esse movimento, o autor denomina reflexão sobre a 

reflexão na ação, movimento esse também propalado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(doravante PCN) (BRASIL, 1998). 

Apesar de as ideias desse pesquisador, constituir-se em um referencial para outros 

estudos e abrir a perspectiva para a valorização da pesquisa na ação dos profissionais e a 

formação contínua, colocando as bases para o que se configurou o professor pesquisador, 

possibilitando amplas discussões sobre o currículo necessário para a formação de professores 

reflexivos e pesquisadores e identidade epistemológica, Pimenta (2005) manifesta sua 

preocupação e de outros autores com a supervalorização da prática e do professor como 

indivíduo e chama atenção para: 

 

[...] o desenvolvimento de um possível “praticismo”, para o qual bastaria a prática 

para a construção de um saber docente; de um possível “individualismo” [...],   de 

uma possível hegemonia autoritária que considera  a perspectiva da reflexão 

suficiente para resolução de todos os problemas da prática e um modismo com 

apropriação indiscriminada do termo, sem críticas, sem compreensão das origens e 

dos contextos que o gerou, levando a banalização da perspectiva da reflexão 

(PIMENTA, 2005, p.22). 

 

 

Partindo do pressuposto de que a formação docente influencia e é influenciada pelo 

contexto histórico social e reconhecendo que a teoria repercute no fazer docente, Pimenta 

(2005, p.24), afirma que: 
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O saber docente não é formado apenas pela prática, sendo também nutrido pelas 

teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância fundamental na 

formação dos docentes, pois dota os sujeitos de vários pontos de vista para uma ação 

contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores 

compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais de si 

próprios como profissionais.  

 

 

Freitas (2002, p.135), advoga a importância de se perceber o professor como um 

sujeito ativo inserido no contexto social, cujo processo reflexivo não se constitui por si só, 

mas articulado com outros elementos: “É preciso que o professor seja visto como um ser de 

relação que estrutura seu trabalho em função de suas crenças e de sua forma de estar no 

mundo”.  

Nóvoa (2000) também citado pelos PCN+ (2002) ao considerar os novos pressupostos  

para a educação brasileira acerca da formação de professores, propõe os três AAA que 

configuram o processo identitário dos professores: A de Adesão, A de Ação, A de 

Autoconsciência.Também na perspectiva de uma prática reflexiva, diz:  

 

 
A de Adesão, porque ser professor implica sempre adesão a princípios e valores, a 

adopção de projetos, um investimento positivo nas potencialidades de crianças e 

jovens. A de Ação, porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, 

se jogam decisões de foro profissional e do foro pessoal. A de Autoconsciência, 

porque em última análise tudo se decide no processo de reflexão que o professor 

leva a cabo sobre a sua própria ação. É uma dimensão decisiva da profissão docente, 

na medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão intimamente 

dependentes desse pensamento reflexivo (NÓVOA, 2000, p.16). 

 

 

Assim, o contexto de formação deve proporcionar ao professor refletir sobre sua 

própria prática e agir para uma prática transformadora, pois os princípios instalados de 

formação baseados na racionalidade técnica, conteúdista, não encontra eco na prática 

reflexiva. Não cabe mais à função docente, ação de mera execução de decisões alheias, uma 

vez que a visão do professor deve ser ampliada sobre as diversidades encontradas tanto na 

sociedade, quanto no ensino, na sala de aula.  

Por isso, como parte desse contexto, entendemos que o grande desafio dos cursos de 

formação continuada, como o GESTAR II (BRASIL, 2008) cujo objetivo assenta-se em 

elevar a competência dos professores e de seus alunos para melhorar o processo ensino-

aprendizagem, é implementar ações que visem a formação de um profissional em processo 

constante de reflexão  teórico e crítica sobre sua ação no contexto histórico-social em que 

atua. 
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Com o olhar na formação do professor de línguas, Silva (2011) advoga que a formação 

de qualquer professor deve estar fundamentada na prática crítico-reflexiva, mas alerta para a 

necessidade de que os programas direcionados para esse fim, não façam da reflexão uma 

bandeira, pois é preciso que o formador saiba de suas próprias crenças e das crenças dos 

professores para que a reflexão seja parte de um processo contínuo e permanente de 

(re)construção do fazer docente.  

Merecem destaque as palavras de Freire quando ele fala do comprometimento da ação-

reflexão para que possamos nos constituir como profissionais críticos e agentes políticos de 

mudanças. “A primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está 

em ser capaz de agir e refletir” (FREIRE, 1983, p.16).  

Já Coracini ao discutir sobre a abordagem reflexiva na formação do professor de 

língua questiona alguns pressupostos dessa abordagem e observa:  

 

[...] a abordagem reflexiva, da maneira como é conduzida [...], pelo simples fato de 

se preocupar tanto com o que fornecer ao professor como reflexão, estabelecendo 

muitas vezes, para não dizer quase sempre, um quadro, uma listagem de prioridades 

-, constitui por si só um lugar privilegiado de relações de poder: afinal, uns sabem o 

que os demais precisam devem refletir, como quando, que atividades ou exercícios 

devem realizar para melhor se prepararem para a tarefa de ensinar, enquanto os 

outros são apenas capazes de fazê-lo, e ainda assim, não sozinhos (CORACINI, 

2003, p.323-324, grifo nosso). 

 

 

Observa-se que a preocupação da autora advém do caráter uniformizador de tratar o 

assunto, como se esse conceito fosse a verdade que liberta, a “receita” e o “remédio” para 

todos os males da educação o que evoca um modelo positivista de produção de conhecimento 

de um sujeito centrado, total e assim se desfaz a possibilidade de conviver com o plural, com 

as contradições, as diferenças, o conflito, a problematização das diferentes fases que 

constituem o processo de formação do professor.  

Essa visão de Coracini, no contexto educacional vigente chama atenção para o fato de 

que, políticas de ensino determinadas por instituições governamentais, livros didáticos, 

currículos, devem ser vistos com o olhar crítico e questionador de todos os sujeitos 

envolvidos no processo.  

Contudo, nota-se que ela não nega a articulação entre a teoria e a prática e também a 

possibilidade de reflexão dos sujeitos envolvidos, critica, porém, a forma como essa 

abordagem está sendo tratada, explorada nos contextos de formação. É preciso, portanto, 
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nesse sentido, rever conceitos, crenças e concepções que orientam nossas relações. Coracini, 

assim se posiciona sobre a relação teoria e prática no contexto de formação. 

 

Toda teoria, enquanto abstração, é também interpretação e que toda prática já é por 

si só interpretação e toda interpretação é dependente da historicidade, dos valores, 

das crenças, experiências do sujeito-interpretante, a interpretação é sempre motivada 

pelo modo de ser, ver, pensar e de agir em relação à determinada situação com o 

ambiente de sala de aula. Daí, a necessidade de se refletir a relevância das propostas 

oficiais no contexto de formação de professor (CORACINI, 1998, p.13). 

 

 

Moita Lopes (1996) ao discutir sobre o processo de formação do professor de línguas, 

defende uma visão de conhecimento como processo, em que a sala de aula deixa de ser o 

lugar de aplicação de um conhecimento pronto, oferecido por outro, para ser o espaço de 

procura do conhecimento no qual o professor envolva-se em uma reflexão teórico crítica 

sobre o seu próprio trabalho. 

É inegável que o processo de reflexão no contexto de formação, ajuda a romper com o 

modelo homogêneo, tecnicista e transmissor de informações que visa apenas a aquisição de 

técnicas para a formação do professor. Assim, emerge a necessidade de se oferecer em cursos 

de formação um ensino qualificado para a prática do trabalho pedagógico de professores 

reflexivos-críticos, capazes de proporcionar aos alunos uma formação para a cidadania. Nesse 

sentido, a relação teoria e prática descarta a visão dicotômica e caminha para uma 

epistemologia na qual se confirmem as orientações práticas-metodológicas que cada teoria 

possibilita de acordo com seus pressupostos teóricos. Conforme Pimenta (2005, p.26), os 

saberes teóricos se articulam, pois aos saberes da prática, ao mesmo tempo, ressignificando-os 

e sendo por eles ressignificados. Essa afirmação coaduna com a concepção aqui adotada de 

uma formação docente pautada numa visão dialética entre o ensinar e o aprender, a produção 

de conhecimento e o fazer pedagógico a partir de uma postura crítico-reflexiva. 

No próximo tópico, discutiremos sobre os novos paradigmas advindos dos estudos da 

linguagem e das teorias do conhecimento que influenciaram os novos rumos da educação e do 

ensino da língua materna aqui no Brasil cujos princípios foram incorporados pelos discursos 

oficias, impondo novas orientações teórico-metodológicas na prática pedagógica e 

evidenciando a necessidade de formação docente contínua pautada em uma relação teórico-

prática que privilegie a reflexão para atender aos novos desafios da profissionalização do ser 

professor.  
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1.2 Dos novos paradigmas para o ensino da língua materna: no cenário, a Análise 

Linguística 

 

 

O ensino da língua materna nas últimas décadas tem sido pauta de discussão e 

preocupações de especialistas de diversas áreas do conhecimento ligadas aos estudos da 

linguagem. Nesse sentido, as pesquisas linguísticas apresentaram um novo viés para essa 

discussão, criticando o caráter excessivamente normativo do trabalho com a linguagem nas 

escolas, que desconsidera os contextos de usos naturais e reais da língua, colocando a 

transmissão de regras e conceitos presentes nas gramáticas tradicionais como o objeto de 

estudo central no ensino da língua materna, negligenciando questões relevantes como a leitura 

e a produção de textos. É nesse contexto que surge a proposta de o uso da língua passar a ser 

estudado tendo como base textos e discursos, que ocorrem em situações comunicativas do dia 

– a – dia por meio dos mais diversos gêneros. Esses novos pressupostos vieram desestabilizar 

a longa tradição de ensino de língua materna pautada em um modelo único de gramática 

normativa-prescritivo. 

A hegemonia da linguística da língua, estruturalista ou gerativo-transformacional 

desenvolvida na primeira metade do século XX não abalou a tradição gramatical e retórica no 

ensino da língua nas escolas brasileiras até a década de 60. A valorização dessa tradição, com 

caráter normativo-prescritivo remonta a dois séculos antes de Cristo na tentativa de preservar 

a cultura erudita das obras clássicas. Conforme observa Silva (2005, p.15): 

 

 
A busca dessa norma literária, fundada nos clássicos gregos, não é mais do que a 

busca da manutenção de uma tradição que interessava aos alexandrinos preservar, de 

uma cultura erudita, representada nas grandes obras de autores ilustres da civilização 

clássica do passado, cujos exemplos deveriam ser seguidos. 

 

 

Dessa forma, essa tradição gramatical foi posteriormente assimilada pelas instituições 

escolares, cuja clientela restringia-se a um grupo seleto da elite brasileira e o ensino da língua 

portuguesa adequava-se aos interesses culturais dessa nova clientela. Os manuais didáticos 

apresentavam autores consagrados, modelos que deveriam ser seguidos e abundantes 

exercícios de gramática normativa. Nesse contexto, a função do professor era utilizar os textos 

dos manuais, analisá-los e propor questões e exercícios aos alunos. 

Assim, o ensino destinava-se a uma elite que valorizava a gramática normativa 

pautada na norma padrão. Nessa época, as camadas populares não tinham acesso à escola, 

uma vez que as vagas eram restritas. Já nas décadas de 50 e 60 com a propagada 
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democratização do ensino, as portas das instituições escolares se abrem para uma nova 

clientela a qual trazia consigo uma variedade linguística ainda não estudada pela escola. Na 

década de 60 o processo de democratização é firmado e ocorre o ingresso de um segmento da 

população antes excluído do sistema educacional que traz também outra variedade da língua 

ainda não reconhecida naquele universo. “A democratização da escola, ainda que falsa, 

trouxe em seu bojo outra clientela e com ela diferenças dialetais bastante acentuadas” 

(GERALDI, 1984, p.44, grifo do autor). 

 Para atender a demanda emergencial, aumento significativo de alunos, há a 

contratação de professores, cuja formação, na maioria das vezes era precária, não sabiam o 

quê ou como ensinar e os problemas de aprendizagem se agravam; cresce o número da evasão 

e da repetência. Permanece a primazia da gramática normativa sobre o texto e a concepção de 

linguagem enquanto sistema imutável de formas linguísticas. Com o despreparo dos 

professores, a responsabilidade pela organização das atividades de ensino na escola, 

principalmente em relação ao uso dos textos, deixa de ser do professor e passa a ser do autor 

do livro didático. 

A partir de 1970, mediante as mudanças e a nova realidade linguística dos alunos, os 

professores mantinham-se confusos, o contexto exigia mudanças. Eclode uma nova teoria 

linguística sob a esteira da concepção estruturalista - linguagem como instrumento de 

comunicação: ensinavam-se os elementos da comunicação e as funções da linguagem; nos 

livros didáticos, os signos da teoria da informação – emissor, receptor, canal, mensagem, bem 

como as linguagens não verbais estavam presentes em grande proporção. Os manuais dos 

livros, das gramáticas, vídeos constituíam a formação do professor.  

Nessa nova fase, o ensino é centrado na teoria da comunicação (época em que a 

Língua Portuguesa passou a chamar-se Comunicação e Expressão). Pelo viés dessa teoria, a 

língua é considerada um meio de comunicação, e o objetivo do ensino assume, então, um 

caráter pragmático: o desenvolvimento do uso da língua. Era preciso treinar o aluno para a 

utilização correta da língua tanto na modalidade oral, quanto na escrita. Nesse sentido, o aluno 

é visto como um emissor-receptor de códigos e não mais apenas do verbal. A presença da 

gramática nos livros didáticos é minimizada e segundo Soares (2002) é nesse momento que 

surge a polêmica quanto a ensinar ou não gramática na escola. Ao dissertar sobre esse 

contexto, observa Silva (1994, p.13): 

 

a emergência desta orientação nos anos 70, como forma de enfrentamento dos 

conflitos culturais e linguísticos, surgidos na escola a partir do ingresso das camadas 

populares, não eliminou a orientação que prevaleceu no período anterior, 
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contribuindo, ao lado dela, para o aprofundamento de todas as contradições ali 

existentes. Ao lado de um ensino de línguas voltado ao domínio dos 

comportamentos social e linguisticamente adequados continuou a existir um 

trabalho excessivamente apoiado na memorização de regras, classificações e 

denominações da gramática normativa.  

 

 

Nas palavras da autora, evidencia-se que apesar de todo discurso de mudança 

preconizado por essa abordagem, as práticas concernentes ao ensino da língua materna, 

continuavam centradas em um ensino descontextualizado e hegemônico.  

Assim, essa nova proposta não resistiu entrou em descrédito quando foram propagados 

amplamente, inclusive pela mídia, os resultados negativos dos alunos nas redações dos 

vestibulares. Estava instalada a “crise na linguagem” que para muitos, na verdade, 

configurava-se a “crise do ensino”. Assim, Soares caracteriza a situação: 

 

 

Não se tendo reformulado para seus novos objetivos e sua nova função, a escola é 

que vem gerando o conflito, a crise que é resultado de transformações quantitativas 

– maior número de alunos – e sobretudo, qualitativas – distância cultural e 

linguística entre os alunos a que ela tradicionalmente vinha servindo e os novos 

alunos que conquistaram o direito de também serem por ela servidos. A escola não 

se organizou, diante dessas transformações que nela vêm ocorrendo; nesse sentido, a 

crise da linguagem é, na verdade, uma crise da instituição escolar (SOARES, 1997, 

p. 68-69).  

 

 

Na década de 80, quando se observa mais acentuadamente o discurso das mudanças 

nos centros acadêmicos, surgem as novas concepções de ensino aprendizagem, assim como os 

novos pressupostos teórico-metodológicos para fundamentar o ensino de Língua Portuguesa, 

centrados na concepção de língua enquanto interação, ancorados pelas teorias da enunciação. 

Nesse cenário de mudanças e crise na educação, o conceito de interação social surge como 

uma proposta inovadora para o pensamento da língua(gem) como objeto e como meio de 

ensino  no contexto escolar.  

Por sua natureza dialógica, a concepção de linguagem como forma de interação 

diverge das concepções de linguagem como expressão do pensamento e como instrumento de 

comunicação. Numa visão bakhtiniana, no universo do novo paradigma, o “subjetivismo 

idealista” e o “objetivismo abstrato” se traduzem, respectivamente em termos de linguagem, 

como expressão do pensamento e linguagem como instrumento de comunicação. 

A concepção de linguagem como expressão do pensamento norteia o ensino da língua 

de modelo hegemônico com raiz na tradição greco-latina apoiado na lógica e na gramática 
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normativa, centrado por um padrão linguístico ideal que estabelece o “certo” e o “errado”. É 

um modelo que privilegia o trabalho com a forma, a frase, a palavra e seus constituintes 

imediatos, na crença da proposição da lógica de que o domínio da forma resulta em uso 

correto. Nesse sentido, escrever e falar bem significa pensar bem e traduzir corretamente o 

pensamento em palavras. Nessa visão, o pensamento acontece fora da linguagem. O ensino de 

língua materna, nessa perspectiva, contempla apenas o uso das regras prescritas na gramática 

normativa e deixa à margem atividades relacionadas à leitura e produção de texto. 

De acordo com essa concepção, a enunciação é primeiro pensamento e depois 

linguagem, o que a torna essencialmente uma atividade monológica, individualista. Bakthin 

(2006, p.72) denominou essa orientação linguística de Subjetivismo idealista e o pensamento 

de língua para ela é como produto acabado em que o homem não pode modificá-la nem 

alterá-la e assim, sintetiza as posições por ela defendidas em quatro proposições: 

 

 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de construção 

(...). 

2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 

individual. 

3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação artística. 

4. A língua, enquanto produto acabado (...), enquanto sistema estável (léxico, 

gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal como a lava fria da 

criação linguística, abstratamente construída pelos linguísticas com vistas à sua 

aquisição prática como instrumento pronto para ser usado (BAKTHIN, 2006, p. 72). 

 

 

 

Já a vertente que defende a linguagem como instrumento de comunicação é nuclear a 

gramática estruturalista e de base social, uma vez que percebe a língua como um sistema 

formal – um código – comum a todos os falantes de uma dada comunidade linguística. 

Todavia, esse conceito de língua enquanto sistema é num sentido abstrato, pois para se atingir 

a plenitude de um sistema, é preciso eliminar as contradições e estabilizar o movimento do 

fluxo verbal, tornando a língua um sistema fechado, estático, negando-lhe a sua incompletude 

e as interações que se estabelecem nas práticas sócias. Assim, desautoriza uma compreensão 

interativa da linguagem, concebendo a emissão e recepção como momentos isolados da 

comunicação em que de um lado está o emissor “um eu” e do outro “o tu” sozinhos em 

espaços demarcados. A essa orientação da Linguística para os estudos da língua(gem) que 

teve sua base firmada nos estudos estruturalistas  da escola de Genebra, tendo em Feridnand 
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Saussure (2006) seu maior representante, Bakhtin (2006) nomeou “Objetivismo abstrato” e 

assim  sobre ela se posiciona: 

 

Configurando o sistema da língua e tratando as línguas vivas como se fossem mortas 

e estrangeiras, o objetivismo abstrato coloca a língua fora do fluxo da comunicação 

verbal. Esse fluxo avança continuamente, enquanto a língua, como uma bola, pula 

de geração para geração. Entretanto, a língua é inseparável desse fluxo e avança 

juntamente com ele. Na verdade, a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a 

forma de um processo evolutivo contínuo. Os indivíduos não recebem a língua 

pronta para ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, 

somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa 

a operar. É apenas no processo de aquisição de uma língua estrangeira que a 

consciência já constituída – graças à língua materna – se confronta com uma língua 

toda pronta, que só lhe resta assimilar. Os sujeitos não “adquirem” sua língua 

materna; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência 

(BAKHTIN, 2006, p.109 –110). 

 

 

Nesse sentido, a língua como objeto da linguística não inclui as questões do sujeito da 

relação com o mundo, nem tão pouco considera a significação que é substituída pelo valor das 

formas. Para dar o caráter de cientificidade ao seu objeto de estudo, a língua, Saussure excluiu 

qualquer elemento externo. 

Percebe-se, portanto, que os princípios norteadores da concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação adequam-se a um ensino centrado no funcionamento interno da 

língua, desconsiderando seus aspectos sociais e históricos. Nesse sentido, privilegia-se 

também um ensino com foco na transmissão de informação e conhecimento, impregnada por 

uma visão de mundo racionalista e mecanicista, o que distancia de uma educação pautada na 

relação dialógica e na troca de saberes, conforme postulam os novos paradigmas da educação. 

Bakhtin divergindo das concepções anteriores, afirma: “A língua vive e evolui historicamente 

na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem 

no psiquismo individual do falante” (BAKHTIN, 2006, p.127). 

Assim, em contraposição a essas duas orientações teóricas, o novo paradigma do 

ensino de língua materna vai se constituindo em torno da concepção de linguagem como 

interação social com pressupostos vindos das ciências da linguagem a partir do pensamento de 

Mikhail Bakhtin (2006; 1997) e das teorias do conhecimento, com o pensamento de Vygotsky 

(1998). Ao elaborar sobre a teoria do conhecimento, Vygotsky (1998) advoga que o homem 

constitui-se e desenvolve-se como sujeito através de suas relações sociais, por intermédio da 

linguagem. “A função primordial da fala é a comunicação, o intercâmbio social. Quando o 

estudo da linguagem se baseava na análise em elementos, também esta função foi dissociada 
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da função intelectual da fala” (VYGOTSKY, 1998, p.6). Assim, o autor evidencia a sua 

crença na natureza social da linguagem. 

Para Bakhtin (2006) na perspectiva de filósofo da linguagem, a interação verbal 

constitui a realidade da linguagem, realizada através de enunciados, num processo dialógico, 

cuja natureza é social e ideológica. Conforme o autor:  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por sistema abstrato de formas 

linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico 

de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal. Realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim, a realidade 

fundamental da língua (BAKHTIN, 2006, p.125). 

 

 

Fica claro que há uma crítica contundente ao caráter monológico da língua, próprio de 

uma visão de língua(gem) estruturalista que  vê a língua como um código a ser decifrado pelo 

emissor e receptor e nos reporta para a compreensão que nos leva a diálogo em seu sentido 

amplo, diálogo como todo o tipo de comunicação verbal. Assim, pensa-se na linguagem como 

uma atividade constitutiva dos sujeitos, na qual o “eu” e o “outro” se relacionam pela 

linguagem em coprodução de sentido, cuja enunciação ocorre e se constrói no fluxo das 

palavras dos interlocutores. Nesse sentido, toda enunciação é dialógica e em toda relação 

dialógica há posições, pessoas, vozes, ecos, lembranças de outros discursos, cujo sentido é 

construído na compreensão ativa e responsiva dos interlocutores: 

 

 

Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma 

coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos de fala. Toda 

inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com elas, conta 

com as reações ativas da compreensão, antecipa-as. Cada inscrição constitui uma 

parte inalienável da ciência ou da literatura ou da vida política. Uma inscrição, como 

toda enunciação monológica, é produzida para ser compreendida, é orientada para 

uma leitura no contexto da vida científica ou da realidade literária do momento, isto 

é, no contexto do processo ideológico do qual ela é parte integrante (BAKHTIN, 

2006, p.99). 

 

 

Portanto, nessa concepção de linguagem, numa perspectiva enunciativa, a linguagem é 

um fenômeno, além de social, ideológico, o que desautoriza o entendimento de considerá-la 

um instrumento de comunicação neutro vislumbrado pelo estruturalismo. Assim, a 

língua(gem), caracteriza-se pela sua complexidade  que envolve valores, crenças, referências 

culturais, visões de mundo que a incorporam em uma dimensão ideológica. Por isso, interagir 

pela linguagem é produzir discursos e os discursos produzidos concretizam-se 

linguisticamente por meio de textos, os quais se organizam em determinados gêneros 
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discursivos. Assim, ao adotar essa concepção de linguagem para o trabalho com a língua 

materna, a unidade básica não deve ser mais a palavra ou a frase isolada, mas discursos 

consubstanciados em textos, que por sua vez se realizam em gêneros discursivos: 

 

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) 

concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade 

humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas esferas, não só pelo seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, 

pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais -, mas também, e, sobretudo por sua construção composicional 

(BAKHTIN, 1997, p.280). 

 

 

Pode-se dizer que o conceito de gênero defendido por Bakhtin, provocou uma 

revolução nas práticas de leitura e produção de texto na escola, mas nem sempre esse trabalho 

corresponde ao que foi pensado na teorização do autor, pois muitas vezes, há  escolarização 

do Gênero, trabalhando apenas o reconhecimento de suas  características, retirando-o do seu 

contexto sócio histórico, o que nega completamente o postulado por Bakhtin. É o que pode se 

chamar de um trabalho pautado na metalinguagem. 

Cumpre notar que as concepções de linguagem, aqui apresentadas, revelam 

pressupostos teóricos diferentes que conduzem também a orientações metodológicas e 

atitudes diferenciadas nas questões de ensino-aprendizagem da língua materna. Segundo 

Geraldi (1984, p.43) a pergunta fundamental que deve direcionar a questão do ensino é “Para 

que ensinamos?” e a resposta a esse questionamento envolve uma concepção de linguagem e 

uma postura relativa à educação, que determinará diferentes procedimentos metodológicos na 

relação ensinar e aprender.  

Foi no lastro dessa nova concepção de linguagem que uma “arena” de novas ideias se 

estabeleceu entre os estudiosos da linguagem e do campo educacional no Brasil na década de 

80. A concepção sóciointeracionista traz para o debate a compreensão do valor dos aspectos 

sociais e culturais na produção do conhecimento e  a visão do homem enquanto produtor de 

história, de linguagem num processo dialógico e interativo. Dessa forma, nessa arena de 

novas ideias, ecoam as vozes de vários pesquisadores, dentre eles, Geraldi (1984), com sua 

obra clássica, a coletânea “O texto na sala de aula”, na qual lança a proposta de ensino da 

língua centrada no tripé das práticas: leitura de textos, produção de textos e análise linguística 

com o objetivo de desenvolver a competência discursiva dos alunos. Assim, segundo o autor, 

só a partir de práticas significativas e articuladas de leitura e produção de texto é que a análise 
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linguística deverá ocorrer. Desloca-se dessa forma, o ensino da língua materna: de um ensino 

com foco em classificação e identificação de nomenclaturas para o plano de uso da língua, 

articulada por sujeitos em interação. Essa proposta, pela sua consistência teórica e 

metodológica foi incorporada pelas instâncias públicas oficiais, orientadoras do ensino da 

língua materna.  Com foco nessa proposta, assim, propõem os PCN de Língua Portuguesa 

para o 3º e 4º ciclo: 

 

“Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade de 

ensino e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o falante tem de 

sua linguagem, as atividades curriculares em Língua Portuguesa correspondem, 

principalmente, a atividades discursivas: uma prática constante de escuta de textos 

orais e leitura de textos escritos e de produção de textos orais e escritos, que devem 

permitir, por meio de análise e reflexão sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a 

expansão e construção de instrumentos que permitam ao aluno, progressivamente, 

ampliar sua competência discursiva (BRASIL, 1998, p.25). 

 

 

Embora essa proposta tenha se configurado em um viés promissor para um trabalho 

producente no ensino da língua, o que se constata nas escolas é que está distante de ser uma 

realidade no ensino de língua portuguesa, principalmente no que tange a proposta de AL 

(objeto de estudo dessa pesquisa), cujos princípios teórico-metodológicos ao que parece, 

ainda não foram bem compreendidos pela maioria dos professores e por isso, há a 

continuidade de um trabalho com a gramática da forma tradicional, priorizando atividades 

metalinguísticas e desconsiderando atividades que contemplam os aspectos textuais, 

gramaticais e discursivos. Coadunando com essa afirmação, diz Mendonça (2006, p.200): 

 

Apesar de [o texto na sala de aula] ter-se convertido num marco entre as publicações 

voltadas para a formação de professores, não se efetivaram, desde o seu surgi mento, 

grandes mudanças quanto ao ensino de gramática, ao passo que o trabalho com 

leitura e  escrita já apresentou algumas modificações.  

 

 

Segundo Geraldi (1997), a AL consiste na reflexão sobre a língua em funcionamento. 

Na base epistemológica dessa prática estão: a capacidade humana de refletir, analisar, pensar 

sobre os fatos e os fenômenos da linguagem, e a capacidade que a linguagem tem de poder 

referir-se a si mesma, de falar sobre a própria linguagem, através de atividades epilinguísticas 

e metalinguísticas. Assim, o objetivo maior de AL é a construção de conhecimento e não o 

reconhecimento de estruturas, pois em suas atividades devem estar presentes as estratégias do 

dizer e do como dizer, que constituem historicamente as configurações textuais. 
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O termo “análise linguística” gerou dúvidas em relação ao seu propósito, pois para 

alguns críticos, era só uma substituição para um termo mais moderno. Para esses, Geraldi 

(1996, p.74), em nota de rodapé esclarece:  

 

O uso da expressão ‘análise linguística’ não se deve ao mero gosto por novas 

terminologias. A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões 

tradicionais de gramática, quanto às questões amplas de propósito do texto [...] 

Essencialmente, a prática de análise linguística não poderá limitar-se à higienização 

do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se a 

‘correções’. Trata-se de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja seus 

objetivos junto aos leitores a que ele se destina.  

 

 

Nessa fala, o autor deixa claro o objetivo de sua proposta: o uso da língua(gem) está 

em primeiro plano e o estudo da forma é subordinado a ele, portanto, AL não deve ser 

entendida como a gramática aplicada ao texto, que na maioria das vezes, resume-se em 

identificar classes de palavras, elementos sintáticos, que nada têm de produtivo para 

desenvolver habilidades de leitura e escrita nos alunos. Assim, a proposta de AL em uma 

perspectiva sociointeracionsita, visa a compreensão de que a  língua constitui um sistema 

aberto dinâmico em que as atividades não podem ser mecânicas de repetição e 

reconhecimento de estruturas .  

Nesse cenário, em que novas e antigas teorias vêm coexistindo e em permanente 

conflito, encontra-se o professor de língua portuguesa, cuja formação tem sido 

frequentemente questionada, envolta pelo discurso da ineficiência e da necessidade de 

reformulação do ensino e das práticas pedagógicas. Essa visão decorre, principalmente, dos 

repetidos resultados insatisfatórios dos alunos apresentados nos programas oficiais de 

avaliação externa: PISA, ENEM, Prova Brasil, ENADE
7
, os quais sinalizam para  as 

dificuldades dos discentes nas práticas leitora e escritora. Esse panorama aponta também para 

outra direção: as lacunas deixadas pela formação inicial e a necessidade de o professor ter 

acesso aos novos conhecimentos produzidos pelas ciências da linguagem para que assim, 

possam fazer escolhas conscientes quanto às concepções que deverão balizar seu trabalho na 

prática.  

 

 

 

                                                           
7
Avaliações externas que avaliam  a competência leitora e/ou escritora dos alunos em Língua Portuguesa. 
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1.3 Do ensino da gramática a proposta de Análise Linguística: muitos equívocos  

   

  

Indubitavelmente dentre as muitas dúvidas que povoam o imaginário dos professores 

que trabalham com o ensino da língua materna, a que gera mais insegurança e conflito é o 

ensino da gramática. Nos cursos de formação é comum os discursos que se revelam em 

questionamentos e posicionamentos com afirmações, às vezes, equivocadas : “Como devo 

trabalhar a gramática contextualizada?”; “Ainda precisamos ensinar gramática?”; “O que 

podemos fazer para tornar o ensino da gramática mais prazeroso?”; “Como podemos deixar o 

aluno ir para a série seguinte sem  saber identificar as classes gramaticais?”; “A análise 

linguística não trabalha com gramática?”; “Por que os alunos têm tanta dificuldade para 

aprender gramática?”; “Eu não trabalho mais com gramática solta, só a partir de textos.”  

“Agora, só trabalho gramática com jogos para tornar o ensino mais agradável para os alunos.”  

“No meu planejamento, só coloquei o trabalho com textos, não vou trabalhar gramática essa 

unidade.” “A análise linguística é muito difícil de trabalhar na prática, pois não existe uma 

gramática que mostre como faz e a maioria dos livros didáticos trabalha com a gramática 

tradicional que nós já conhecemos.”  

Percebe-se que subjacente a essas falas, está o conceito equivocado sobre gramática e 

ainda o pouco conhecimento sobre os pressupostos teórico-metodológicos que sustentam a 

prática de AL. Nesse tópico, serão tecidas algumas considerações que podem contribuir para 

clarear tais dúvidas e equívocos. No fim dessas considerações, retomaremos a essas questões.  

Todas as expectativas que sinalizavam os ventos da mudança, após a propagação da 

concepção dialógica da linguagem foram desanimadoras quando constatado que em mais de 

três décadas o professor continua investindo grande parte das aulas de língua portuguesa em 

ensinar terminologia gramatical. Embora algumas pesquisas sinalizem algumas mudanças, são 

casos pontuais que representa muito pouco para a realidade brasileira. Assim, uma vez que a 

escola atribui tanta importância ao ensino da gramática, é salutar que seja esclarecido de que 

tipo de gramática se trata.  

Possenti (1996) pontua três definições de gramática que considera de interesse para o 

professor de língua materna distinguir: a gramática normativa ou prescritiva, a descritiva a 

internalizada que correspondem respectivamente às regras que devem ser seguidas, às regras 

que são seguidas e às regras que os falantes dominam no seu cotidiano. A gramática 

normativa objetiva o padrão da norma culta e é fundamentada em critérios de “certo” e 

“errado”. A descritiva, objetiva a descrever ou explicar como as línguas são utilizadas pelos 
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falantes, sem preocupação valorativa quanto às variedades dos falantes. Já a gramática 

internalizada está relacionada à regras  intuitivas da língua  que o indivíduo possui, é chamada 

no trabalho escolar,  de gramática de uso. 

Travaglia( 2002) apresenta outros,  além dos três  tipos já referidos por Possenti  e 

amplia, relacionando a gramática com o tipo de ensino, caracterizando a articulação entre a 

teoria  e as orientações  metodológicas para  direcionar a prática, o que fez do livro um  

material de grande interesse para  professores  de LM. Já Antunes (2007) caracteriza os tipos 

de gramática de forma bastante elucidativa objetiva e didática que pode ajudar os professores 

a dirimir as dúvidas acerca do verdadeiro sentido do termo.  Nesse sentido, ela estabelece 

cinco acepções, advertindo que todas coexistem, mas precisam ser percebidas em suas 

nuances, funções e limites (ANTUNES, 2007, p.26). Assim, considera: gramática 1, conjunto 

de regras que definem o funcionamento de uma língua, é a conhecida gramática interna, cujos 

saberes são desenvolvidos desde a infância na interação social a qual inconscientemente 

qualquer falante da língua materna já utiliza, ainda que nunca tenha frequentado o ensino 

formal. São regras que estão presentes em qualquer língua que vão desde a formação das 

sílabas a padrões mais complexos de estruturação de enunciados. Por isso, ser coerente dizer 

que não há língua sem gramática. A gramática 2 é caracterizada pelo conjunto  de normas que 

regulam o uso da norma culta , aqui refere-se a uma gramática particularizada, a normativa. 

Essa, restringe o uso da língua em certo e errado, cujas razões nada tem a ver com critérios 

linguísticos, mas sim a  convenções sociais que determinam o falar mais aceito socialmente 

Justifica-se , portanto, o seu caráter uniformizador e excludente das variedades que não são 

reconhecidas pelo poder político e econômico que regem as leis de um país.  

Uma perspectiva de estudo dos fatos da língua é o que caracteriza a gramática 3.  

Nessa acepção, se abriga a designação de uma perspectiva científica ou método de 

investigação sobre as línguas, a qual apresenta um corpo teórico que justifica um conjunto de 

princípios: apreensão, observação e análise do fenômeno linguístico, sob a ótica dos estudos 

da linguagem. Assim, subjacentes a esse conjunto de princípios estão as percepções de um 

contexto histórico-social sobre língua(gem) que representam visões de mundo. Sobre essa 

acepção, Martelotta esclarece:  

 

Desde a Antiguidade Clássica, os estudiosos da linguagem vêm sugerindo 

interpretações que reflitam a natureza e funcionamento das línguas, bem como 

propostas de sistematização descritiva apoiada nessas interpretações. Com a 

evolução dos estudos linguísticos, essas interpretações foram sendo aperfeiçoadas, 

abandonadas e até mesmo retomadas em função de novas descobertas científicas. O 
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conjunto dessas interpretações e descrições acerca do funcionamento da língua 

recebe o nome de gramática (MARTELOTTA, 2011, p. 44). 

 

 

Uma disciplina de estudo é outro termo utilizado por Antunes (2007, p.26) para 

conceituar a gramática que se configurou em algumas escolas como disciplina, fazendo um 

recorte entre redação, língua portuguesa e gramática. Esse procedimento ainda é muito 

comum no ensino médio, em que na maioria das vezes, também são colocados professores 

diferentes para cada disciplina, denotando a ideia de conteúdos compartimentados e que as 

práticas de leitura, produção e análise da língua constituem atividades estanques. 

Um compêndio descritivo-normativo sobre a língua. Para esse termo, Antunes 

(Ibidem, p.33) esclarece que dependendo da perspectiva adotada, a gramática pode ser: 

descritiva, quando focaliza elementos estruturais da língua, descrevendo-os ou apenas 

expondo-os, ou pode ser ainda prescritiva, quando sua preocupação é fixar regras que marcam 

o que é certo. Ressalta, porém que um compêndio de gramática pode também focalizar a 

língua como sistema, descontextualizado, como pode focalizar a língua em seus usos reais, 

considerando os contextos de interação. Pode-se afirmar sem sombra de dúvida, que aqui no 

Brasil, ainda prevalecem as gramáticas que adotam a perspectiva descritiva e prescritiva, 

sendo mais acentuada, a última, por três razões: são incipientes  as produções voltadas para o 

ensino numa perspectiva dos usos da língua em contextos de interação, a mais conhecida e 

sempre citada em trabalhos dessa natureza ou livros que abordam sobre a gramática é a obra 

de Maria Helena de Moura Neves (2000) “Gramática de usos do português”. O outro motivo 

não menos preocupante é ainda a insegurança do professor de língua materna para lidar com 

os novos paradigmas advindos das novas  teorias  dos estudos da língua(gem)  e assim, se 

apega ao já conhecido. A terceira razão vem com uma grande parceria da mídia, atrelada a 

questões mercadológicas, que  são as “receitas” de como falar e escrever bem para ter sucesso 

profissional e na escola. Essas gramáticas que constituem verdadeiros livros-receita são 

amplamente produzidas pelas editoras porque há grande interesse de compra. Nesse sentido, o 

abordar  sobre a natureza dos manuais de gramática, Neves (2011)  lança a pergunta: “por que 

as gramáticas continuam a veicular padrões?” e em sua reflexão faz uma crítica  contundente: 

 

 

[...] na verdade, não é propriamente aos gramáticos tradicionais – embora sempre os 

chamemos de normativos – que podemos atribuir a responsabilidade por essa visão 

distorcida. Não é exatamente pelos gramáticos que a valorização da “boa 

linguagem” é, hoje, mantida, como pode fazer pensar a observação superficial do 
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evolver da disciplina gramatical entre nós. Mais que eles – e acima deles – é o povo 

que tem fascínio pela “boa linguagem”, sempre que um pouco de contato com 

padrões cultos lhe tenha sido permitido (NEVES, 2011, p. 35). 

 

Na abordagem de Antunes (2007), não há um enfoque mais detalhado sobre as 

gramáticas que constituem a perspectiva de estudo dos fatos da linguagem. Contudo, pela 

relação intrínseca que há entre os pressupostos teóricos defendidos nessas teorias e as 

concepções de linguagem que implicam também representações de visões de mundo, é 

importante pontuar as principais orientações que fundamentam tais abordagens. Ademais, 

pelo conhecimento da realidade em que se encontram os professores de língua portuguesa no 

estado, os assuntos discutidos nesse trabalho podem contribuir muito para viabilizar propostas 

que consubstanciem uma formação mais consistente dos professores que atuam nas escolas.  

Abrigam-se sob uma perspectiva de estudo dos fatos da língua: a gramática 

tradicional, a gramática histórico-comparativa, a gramática estrutural, a gramática gerativa e a 

gramática cognitivo-funcional. Dessa forma, serão apresentados os princípios básicos que 

orientam cada tipo de gramática. A gramática tradicional, conforme pontua Martelotta (2011, 

p.45) “não fornece aos estudiosos da linguagem uma teoria adequada para descrever o 

funcionamento gramatical das línguas em decorrência de uma visão preconceituosa do uso da 

linguagem.” É utilizada como modelo teórico nas escolas e sua base é filosófica, remontando 

a Grécia antiga com os filósofos gregos. A visão que melhor caracteriza essa gramática é a 

forte relação entre linguagem e lógica preconizada por Aristóteles e ao seu lado, a 

preocupação normativa baseada no uso ideal da língua grega. Esse princípio foi adotado pelos 

romanos e adaptado à língua latina que pelo seu prestígio como língua de expressão culta, 

servia como modelo a novas línguas. Assim ao eleger determinadas formas como erradas e 

outras como corretas, negligenciam aos usos efetivos dos falantes e não conseguem explicar a 

natureza da linguagem em sua totalidade.  

Na primeira metade do século XIX surge na Alemanha uma nova forma de estudar a 

língua, era a gramática histórico-comparativa, cuja proposta era comparar elementos 

gramaticais de línguas de origem comum com o objetivo de conhecer a estrutura da língua 

original da qual elas se desenvolveram:  

 

[...] essa tendência marca o início de uma nova ciência, a linguística, já que 

pela primeira vez um grupo de cientistas se interessa por analisar as 

características inerentes à línguas naturais, sem interesse filosóficos ou 
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normativos, mas observando critérios estritamente linguísticos 

(MARTELOTTA, 2011, p.48). 

 

No entanto, embora se reconheça a relevância da produção do conhecimento dessa 

vertente sobre a história das línguas, ela não conseguiu construir uma teoria e recebeu severas 

críticas sobre a inconsistência de sua abordagem. Na primeira metade do século XX os 

estudos da época foram surpreendidos por ideias revolucionárias nas pesquisas linguísticas 

com a tendência de analisar as línguas, era a gramática estrutural ou estruturalismo sob a 

influência de seu grande representante, Ferdinand Saussure (2006). Nessa abordagem, 

abandonava-se então a descrição histórica da língua e era enfatizado o estudo da lingua a 

partir da descrição da sua estrutura gramatical, considerando-as como um sistema autônomo, 

cujas partes se organizam internamente. Nesse sentido, interessava só o sistema e a forma, 

sufocando o sujeito, a sociedade, a história, o funcionamento discursivo da língua (gem), a 

unidade de análise da língua vai até o item lexical ou o sintagma.  

A outra tendência é denominada  gramatica gerativa , difundida em 1957 pelo 

linguista norte-americando Noam Chomsky. Nessa concepção, a lingugaem é considerada 

uma faculdade mental inata e geneticamente transmitida pela espécie humana. Assim como na 

gramática estruturalista, essa não leva em consideração para o estudo da língua os aspectos 

sociointerativos da linguagem e a unidade de análise chega até a frase. De acordo com 

Martelotta (2011, p.59), a gramática gerativa apresenta  dois principios  bazilares que a 

caracterizam, a saber: o pimeiro é o princípio do inatismo, o qual determina que existe uma 

estrutura inata, constituída de um conjunto de princípios  em comum  que forma a gramática 

universal; o segundo  é o princípio  da modularidade da mente, o qual postula que nossa 

mente é constituída de módulos ou partes  que têm funções diferentes e cada um é responsável 

pelo desenvolvimento de uma atividade cognitiva, como coordenação motora, memória, 

raciocínio lógico e se estende  para a linguagem/gramática com o funcionamento dos módulos 

concernetes à sintaxe, fonologia , morfologia, por exemplo.  

É inegável a contribuição dos estudos gerativos para as ciências da linguagem pela 

profundidade das pesquisas e os resultados apresentados pela sua ênfase ao lado biológico e 

mental. Todavia, ao não considerar os aspectos sociointerativos nos estudos da língua, 

negligencia questões importantes , como variação, contextos, interlocutores, compreensão , as 

quais fazem parte do processo dialógico de compreensão dos fenôminos da língua. 
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A gramática cognitivo- funcional
8
  difere das demais pelo fato de que os estudos da 

língua  ganham uma dimensão que vão além da análise  dos fenômenos estruturais e analisam 

também as situações de comunicação e os propósitos dos interlocutores em contextos 

discursivos.  Há nesse sentido, uma relação de interdependência entre  gramática e discurso.  

 

Temos entre discurso e gramática uma espécie de relação de simbiose: o discurso 

precisa dos padrões da gramática para se processar, mas a gramática se alimenta do 

discurso, renovando-se para se adpatar  às novas situações de interação 

(MARTELOTTA, 2011, p.63). 

  

A partir dessas considerações, retornaremos às questões  inicias desse tópico  sobre as 

dúvidas que permeiam as práticas dos professores sobre o ensino da gramática. Ficou 

evidenciado que as diversas acepções de gramática  referem-se a fatos diferentes e tomam 

contornos diferentes  quando não aplicados em seus contextos adequados. Assim, a partir de 

uma  compreensão que  existe uma  gramática  interiorizada que regula o funcionamento  e é 

parte constituinte  da língua(gem) , portanto, que não há língua(gem) sem gramática,  frases, 

como “No meu planejamento, só coloquei o trabalho com textos, não vou trabalhar gramática 

essa unidade”, devem ser repensadas. E o texto, não é todo ele constituído por essa gramática?  

Equívocos como esses, conduzem a estratégias também equivocadas. Já as questões que 

tratam das dificuldades para ensinar e aprender gramática estão relacionados ao conjunto de 

normas que regulam o uso da norma culta, as quais se deparam ainda com os entraves na 

disciplina ensinada na escola e as práticas metodológicas utilizadas para esse trabalho.  

Ensinar a língua materna é muito mais do que ensinar um código e suas regras, pois é 

preciso entender a linguagem como processo de interação entre os sujeitos em que os 

interlocutores vão construindo sentidos e significados ao longo de suas práticas discursivas 

segundo o contexto social em que ocorrem materializadas em textos orais ou escritos. Diante 

dessa concepção, não se concebe o ensino da língua portuguesa a partir de palavras, frases 

soltas, definição e identificação de termos que nenhum sentido é construído e não desenvolve 

a competência discursiva.  Ratificando essa ideia, trazem os PCN: 

 

 

                                                           
8
 Martelotta( 2011, p. 62) esclarece que esse termo foi utilizado para  designar um conjunto de propostas teórico-

metodológicas que caracterizam algumas escolas de natureza relativamente distinta, que adotando princípios 

distintos dos que caracterizam o formalismo gerativista apresentam alguns pontos em comum. Por exemplo: o 

funcionalismo, a linguística sociocognitiva , textual, a sociolinguística, a linguística sociointerativa, entre outras. 
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[...] não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que 

decorrem de uma análise de estratos, letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, 

frases que, descontextualizados, são normalmente tomados como exemplos de 

estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência discursiva. Dentro desse 

marco, a unidade básica do ensino só pode ser o texto (BRASIL, 1998, p.23). 
 

 

Na direção dessas orientações, as práticas de AL vão ao encontro do que é proposto 

para o desenvolvimento da competência discursiva dos alunos. O fundamento teórico da 

proposta de AL para o ensino da língua portuguesa, conforme Geraldy (1997) vincula-se à 

concepção de língua(gem)  que a considera em seus aspectos discursivos  a partir do processo 

interlocutivo entre os sujeitos que se constituem na e  pela linguagem. Nesse sentido, a língua 

não está pronta e acabada, mas se (re)constrói nas atividades de linguagem. 

O autor estabelece, ainda que  nas operações discursivas entre os sujeitos ocorrem as 

ações que os sujeitos fazem com a linguagem e ações que fazem sobre a linguagem e no 

agenciamento de recursos expressivos e na produção de sistemas há uma ação da linguagem. 

Assim, “esses três tipos de ações se entrecruzam e se concretizam nos recursos expressivos 

que, materialmente os revelam” (Ibidem., p.16). Acrescenta ainda que essas ações só são 

possíveis pelo caráter de reflexividade da linguagem, que consiste no poder remetê-la a si 

mesma. Assim, o autor elucida esse complexo conjunto de ações realizadas nas práticas 

interativas, sentenciando:  

 

Com a linguagem não só representamos o real e produzimos sentidos, mas a 

representamos a própria linguagem, o que permite compreender que não se domina 

uma língua pela incorporação de um conjunto de itens lexicais ( o vocabulário); pela 

aprendizagem de um conjunto de regras de estruturação de enunciados( gramática). 

Pela apreensão de um conjunto de máximas ou princípios de como participar de uma 

conversação ou de como construir um texto bem montado sobre determinado tema, 

identificados seus interlocutores possíveis e estabelecidos os objetivos visados, 

como partes pertinentes para se obter a compreensão. A aprendizagem da linguagem 

é já um ato de reflexão sobre a linguagem: as ações linguísticas que praticamos nas 

interações em que nos envolvemos demandam esta reflexão (Ibidem, p.16 – 17). 

 

 

Além de uma crítica ao ensino tradicional de gramática da forma que normalmente 

acontece na escola com caráter de ensino reprodutor, percebe-se na fala de Geraldi (1997), a 

ideia basilar do processo que fundamenta a AL e sua prática: a reflexão sobre elementos e 

fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas, com foco nos usos da linguagem.  

No âmbito dessas ações (com a linguagem, sobre a linguagem e as ações da 

linguagem) (Ibidem., p. 20) sinaliza três tipos de atividades que representam níveis distintos 

de reflexão: são as atividades linguísticas, epilinguísticas  e metalinguísticas e saliente-se, 
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todas essas ações  ocorrem em qualquer tipo de ação. As atividades linguísticas se pautam no 

pressuposto de que nos processos interacionais os sujeitos realizam um trabalho de 

re(construção) dos discursos e na compreensão responsiva desses, as reflexões tornam-se 

quase “automáticas”, sem necessitar da suspensão do assunto que está sendo tratado , uma vez 

que os interlocutores selecionam os recursos linguísticos e os organizam utilizando os 

mecanismos linguísticos já internalizados.  

Já as atividades epilinguísticas são resultantes de uma reflexão que todo falante de 

uma língua realiza ao operar sobre os recursos expressivos da própria linguagem, ao 

interromper o tratamento do tópico discursivo a que se dedicam os interlocutores durante o 

processo interativo. Esses recursos podem referir-se tanto a aspectos estruturais da língua, 

como aos aspectos discursivos. Já as atividades metalinguísticas, também tomam a linguagem 

como objeto, entretanto, não vinculada ao processo interativo, mas de forma consciente, 

construindo uma metalinguagem sistematizada com a qual fala sobre a língua: 

 

Trata-se, aqui, de atividades de conhecimento que analisam a linguagem com a 

construção de conceitos, classificações, etc. Enquanto tais, ela remetem a 

construções de especialistas e, em consequência, à formação cultural dos sujeitos. 

Dependendo do nível de escolaridade dos sujeitos intervenientes num processo 

interativo, é possível detectar nele a presença de certos conceitos gramaticais e 

portanto, uma atividade metalinguística, cuja pertinência , em cada ocasião, é definir 

parâmetros mais ou menos estáveis para decidir sobre questões como erro/acerto no 

uso, pronúncia et. De expressões; na construção de sentenças ou na significação dos 

recursos linguísticos utilizados (Ibidem., p.25). 

 

 

 

Verifica-se, portanto, que se as atividades metalinguísticas têm por objetivo tomar a 

língua como objeto de estudo e sistematiza-la por meio de descrições, categorizações, regras e 

outros aspectos estruturais, é preciso que seja garantida a base sobre a qual possam ser 

construídos tais conhecimento, o que vale dizer, é preciso que as atividades epilinguísticas a 

antecedam, pois falar sobre fatos sobre os quais se tem conhecimento e sobre eles refletir para 

analisá-los e entendê-los como parte de um sistema de regras, torna-se uma atividade de 

produção de sentido  na qual  se tem o que dizer, pois  compreender a fala do outro é fazer-se 

compreender pelo outro. É nesse sentido que as relações de ensino-aprendizagem devem 

acontecer e os princípios que fundamentam a AL são fincados nessa relação. A uma 

referência explicita a essas atividades, destacam os PCN: 
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Além da escuta, leitura e produção de textos parece ser necessária a realização tanto 

de atividades epilinguisticas, que envolvam manifestações de um trabalho sobre a 

língua e suas propriedades, como as atividades metalinguísticas, que envolvam o 

trabalho de observação, descrição e categorização, por meio do qual se constroem 

explicações para os fenômenos linguísticos característicos das práticas discursivas 

(BRASIL,1998, p.78). 

 

 

Tecidas tais considerações, podemos responder ao questionamento: “A prática de AL 

exclui o trabalho com a gramática?”.  A resposta é categoricamente, não. Contudo, na 

proposta de AL o trabalho com a gramática vislumbra uma dimensão diferente da perspectiva 

proposta pelo ensino da gramática tradicional, pois atividades de AL supõem o planejamento 

de situações didáticas que possibilitem a reflexão sobre os diversos recursos utilizados na 

construção do texto para empreendê-lo de sentido. Nessa direção, Mendonça (2006, p.204), 

esclarece:  

 

a AL surge como alternativa complementar às práticas de leitura e produção de 

texto, dado que possibilitaria a reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e 

textual-discursivos que perpassam os usos linguísticos, seja no momento de 

ler/escutar, de produzir textos ou de refletir sobre esses mesmos usos da língua. 

 

 

Na proposta de AL, a produção de texto do aluno é o ponto de partida e de chegada 

para o trabalho com a gramática. Assim, numa perspectiva sociointeracionista da língua(gem), 

AL constitui( ao lado de leitura, escrita,oralidade) um dos quatro eixos básicos do ensino de 

língua materna. Dessa forma, ao optar por um trabalho sob o ponto de vista dessa teoria, o 

estudo das formas isoladas e das classificações destituídas de propósito, perdem o sentido, 

uma vez que qualquer análise da língua deve considerar a dimensão dialógica da linguagem 

como eixo central.  

Com a divulgação das propostas do novo paradigma para o ensino da língua, o termo 

“gramática contextualizada” ganhou adesão da maioria dos professores e passou a fazer parte 

do repertório da escola, mais precisamente dos professores de língua materna. Por isso, alguns 

comentários sobre o que vem sendo considerada “gramática contextualizada” merecem 

algumas considerações. Tornou-se comum, ouvir os professores afirmando que trabalham 

com a gramática contextualizada, porque todo trabalho com a gramática parte do texto. Na 

verdade, o que se observa, na prática, são exercícios de análise morfossintática de palavras e 

expressões, cuja atividade proposta é a identificação desses elementos no texto para depois 

dar a sua nomenclatura, que não provoca nenhuma reflexão sobre o uso desses termos para a 

construção do sentido do texto, o que vale dizer, o texto é usado como pretexto a serviço da 

soberania da nomenclatura e taxionomia que “em si por si”, conforme Neves (2011, p.18) não 
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possibilita a ninguém desenvolver uma competência discursiva, pois a ênfase continua na 

metalinguagem. 

A tabela a seguir, foi proposta por Mendonça (2006, p. ) para estabelecer um paralelo 

das diferenças básicas entre o ensino de gramática tradicional
9
 e a proposta de AL. A autora 

salienta que tal quadro é apenas ilustrativo, pois os fenômenos não se esgotam nas 

possibilidades aqui apresentadas. 

TABELA I – Diferenças entre o ensino de gramática tradicional e prática de análise 

linguística 

 
ENSINO DE GRAMÁTICA 

TRADICIONAL 

PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 Concepção de língua como sistema, estrutura 

inflexível e invariável. 

 Concepção de língua como ação interlocutiva 

situada, sujeita às interferências dos falantes. 

 Fragmentação entre os eixos de ensino: as 

aulas de gramática não se relacionam 

necessariamente com as de leitura e de 

produção de texto. 

 Integração entre o eixo de ensino: a AL é 

ferramenta para a leitura e a produção de 

textos. 

 Metodologia transmissiva, baseada na 

exposição dedutiva (do geral para o 

particular, isto é, das regras para o exemplo) 

+ treinamentos. 

 Metodologia reflexiva, baseada na introdução 

(observação dos casos particulares para a 

conclusão das regularidades/ regras). 

 Fragmentação entre os eixos de ensino: as 

aulas de gramática não se relacionam 

necessariamente com as de leitura e de 

produção de texto. 

 Integração entre o eixo de ensino: a AL é 

ferramenta para a leitura e a produção de 

textos. 

 Metodologia transmissiva, baseada na 

exposição dedutiva (do geral para o 

particular, isto é, das regras para o exemplo) 

+ treinamentos. 

 Metodologia reflexiva, baseada na introdução 

(observação dos casos particulares para a 

conclusão das regularidades/ regras). 

 Privilégio das habilidades metalinguísticas.  Trabalho paralelo com habilidade 

metalinguísticas eipiliguísticas.  

 Ênfase nos conteúdos gramaticais como 

objetos de ensino, abordados isoladamente e 

em sequência mais ou menos fixa. 

 Ênfase nos usos como objetivo de ensino 

(habilidades de leitura e escrita), que 

remetem a vários outros objetos de ensino 

(estruturais, textuais, discursivos, 

normativos), apresentados e retomados 

sempre que necessário.  

 Centralidade da norma- padrão  Centralidade dos efeitos de sentido. 

 Ausência de relação com as especificidades 

dos gêneros, umas vez que a análise é mais 

de cunho estrutura e, quando normativa, 

desconsidera o funcionamento desses gêneros 

nos contextos de interação verbal. 

 Fusão com o trabalho com os gêneros, na 

medida em que contempla justamente a 

intersecção das condição de produção dos 

textos e as escolhas linguísticas.   

 Unidades privilegiadas: a palavra, a frase e o 

período. 

 Unidade privilegiada: o texto. 

                                                           
9
   Na tabela original,  Mendonça ( 2006)  utiliza  apenas o termo gramática. Contudo, pelos equívocos 

provocados pelo uso inadequado do termo, consideramos coerente a utilização do termo gramática tradicional. 
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Analisando a tabela, evidencia-se o que já foi abordado durante as discussões aqui 

apresentadas. A proposta de Al tem como foco a reflexão sobre o funcionamento da língua 

(gem) e a reflexão, cujo objetivo é a construção de conhecimento, ennquanto na gramática 

tradicional a preocupação está centrada no reconhecimento das estruturas.  

 

 

1.4 A formação Continuada Gestar II:  sob um olhar crítico-reflexivo 

 

 

O mundo está vivenciando rápidas e profundas transformações na era da sociedade da 

informação e do conhecimento, a qual exige sujeitos/profissionais cada vez mais preparados 

para enfrentar os desafios que os novos contextos os impõem. As descobertas das ciências 

postulam novas teorias, e com elas, novos paradigmas que direcionam para novas posturas, 

novos conhecimentos. 

Na educação, os resultados negativos dos alunos, em decorrência das dificuldades nas 

práticas leitora e escritora, sinalizam para a necessidade de mudanças no contexto escolar. Ao 

professor, não cabe mais o papel de transmissor do conhecimento, mas de mediador, capaz de 

oportunizar as condições favoráveis para que o aluno aprenda, logo, requer um profissional 

preparado que seja capaz de agir refletir e agir. No entanto, pelos problemas de aprendizagem 

apresentados pelos alunos nas últimas décadas, verifica-se que as mudanças ainda não se 

refletiram nas salas de aula. 

A partir dessa constatação, o MEC começou um investimento sistemático na formação 

inicial e continuada na educação, com o objetivo de preparar o professor para atuar em um 

mundo globalizado e com demandas de outras necessidades educacionais.  Nessa perspectiva, 

o MEC elaborou o Gestar II – Programa Gestão da Aprendizagem Escolar, direcionado para 

as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, consideradas disciplinas críticas pelos baixos 

indicadores de desempenho dos alunos.  Dessa forma, as escolas seriam contempladas com 

um projeto de formação continuada, editado para atender aos objetivos do Programa 

FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, em conformidade com o Acordo de Empréstimo nº 

7122/BR, firmado com o Banco Mundial, no âmbito do Projeto BRA 00/027 do PNUD – 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – e do Projeto BRA 914/ 1111 da 

Unesco15. Em 2002 aconteceu a primeira edição do programa, sendo oferecido em seis 

estados, de três diferentes regiões (Centro-Oeste, Norte e Nordeste): Rondônia, Acre, Bahia, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, essas regiões foram escolhidas por fazerem parte 

das ZAP – Zona de Atendimento Prioritário. Eram  regiões que apresentaram resultados muito 
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críticos concernentes ao desempenho dos alunos nessas duas áreas.  Inicialmente, na Bahia a 

formação ocorreu apenas para o ensino fundamental I.  

Em 2005 iniciou efetivamente em todo o estado da Bahia, o programa Gestar II 

destinado a formação de professores dos anos séries finais do ensino fundamental II. A partir 

desse ano, a formação ampliou-se para todas as regiões do Brasil e é da competência das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação viabilizar a sua realização.  

O curso possui carga horária de 300 horas, sendo 120 horas presenciais (estudos 

coletivos: oficinas) e 180 horas à distância ( estudos individuais: estudo dos TP,  aplicação da 

Lição de casa -AP, elaboração de projeto). 

Conforme indicado no Guia Geral, (Brasil, 2008) a finalidade do programa é elevar a 

competência dos professores e de seus alunos e consequentemente, melhorar a capacidade de 

compreensão e intervenção sobre a realidade, tendo como foco a atualização dos saberes 

profissionais por meio de subsídios e do acompanhamento da ação do professor no próprio 

local de trabalho. Esclarece ainda, que devido os professores já estarem em exercício, optou-

se pela modalidade semipresencial de formação continuada  fundamentada pelos pressupostos 

teórico-metodológicos da educação a distância, dando ênfase  aos cadernos de teoria e prática 

(doravante TP) para o estudo autônomo e independente do professor. 

  

Essa formação, apoiada por cadernos teórico-práticos para o estudo autônomo e 

independente, inclui encontros presenciais para a realização de atividades como: 

troca de experiências e reflexão individual e em grupo; esclarecimentos de dúvidas e 

questionamentos, planejamento e elaboração de situações didáticas; análise crítica 

da prática em sala de aula e de atividades dos alunos (BRASIL, 2008, p.15, grifo 

nosso). 

 

 

A ênfase nos estudos individuais acredita-se ser decorrente de a maior parte da carga 

horária estar destinada aos estudos a distância e para isso, conta com o apoio do material 

teórico-prático da formação. Tais orientações apontam para algumas questões subjacentes 

nessa proposta que merecem ser aqui problematizadas. A primeira questão é: pressupõe-se a 

imagem de um professor que tenha uma razoável formação inicial, conhecedor dos novos 

paradigmas que orientam o ensino e a educação, seja comprometido com sua própria 

formação e que ainda, tenha disponibilidade de tempo para dedicar-se aos estudos individuais, 

o que já aponta para um problema no atual quadro da educação no Brasil, em que o professor 

em geral, trabalha os três turnos para complementar sua renda mensal. Na proposta, em 

nenhum momento essa questão é pensada, a não ser para determinação do tempo que o 

professor deverá dedicar-se aos estudos. 
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Para a realização das atividades previstas em cada TP, é necessário que o professor 

cursista dedique: 

 Cinco horas por semana, fora do horário de trabalho, para estudo individual 

a distância do Caderno de Teoria e Prática. 

 Quatro horas quinzenalmente ou de três em três semana, na escola ou em 

local determinado para as Oficinas – reuniões de trabalho – assistidas pelos 

formadores e tutores de Língua Portuguesa. 

 Vinte horas para a elaboração do projeto de trabalho (BRASIL, 2008, p.52). 

 

 

Nota-se, que ao especificar a carga horária para os estudos individuais, é feita a 

ressalva sentenciando que esse tempo não deverá estar incluído na carga horária normal de 

trabalho do professor, evidenciando mais uma vez a responsabilidade do professor pela sua 

formação e como sujeito “autônomo” e “independente”, deverá encontrar alternativas para 

fazê-lo. Pode-se perceber nesses enunciados, o eco do discurso globalizado da sociedade da 

informação e do conhecimento que exige sujeitos capazes de enfrentar e resolver problemas. 

Outra questão que emerge dessas proposições, é a afirmação de que o material oferecido 

servirá de apoio para o estudo com autonomia e independência, o que confere aos TP, um 

lugar de destaque no processo de formação.  

Ao falar da modalidade do programa é explicitada a concepção de formação 

continuada por ele adotada.  

 

 

A formação continuada deve ser compreendida como uma ferramenta de 

profissionalização capaz de proporcionar aos professores espaços sistemáticos de 

reflexão conjunta e de investigação, no contexto da escola, acerca das questões 

enfrentadas pelo coletivo da instituição. Espera-se, também, que ela que ela 

proporcione espaços para se compartilhar experiências e resolução de problemas, 

como forma de construção de conhecimentos, saberes e competência dos 

professores. Deve também provocar discussão e reflexão sobre problemas do ensino, 

articulação com a proposta pedagógica e curricular e plano de ensino, bem como as 

formas de mobilização da comunidade em torno de um projeto social e educativo. 

(BRASIL, 2008, p.14).  

 

 

A concepção de formação continuada defendida na proposta requer um sujeito 

integrado às práticas sociais, envolvido com os problemas do contexto e da escola, que reflita 

sobre esses problemas e por meio de uma visão interdisciplinar seja capaz de promover 

situações de mobilização para resolução dos conflitos. Essa visão contrapõe-se ao sujeito 

professor-aluno quando se refere à sua formação teórica, estabelecendo uma dicotomia entre o 

“ser professor” e o “ser aluno” Preconiza-se a necessidade de um profissional competente, 

que pesquise a partir da prática, que seja atualizado com as demandas do seu tempo, mas não 

lhe são dadas as condições para isso. Ao criticar essa realidade declara Pimenta:  
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Nas propostas do governo brasileiro para a formação de professores, percebe-se a 

incorporação dos discursos e a apropriação de certos conceitos, que na maioria das 

vezes permanecem como retórica. É o caso, por exemplo, do conceito de professor 

reflexivo que suporia significativa alteração nas condições de trabalho dos 

professores nas escolas com tempo e estabilidade, ao mesmo para que a reflexão e a 

pesquisa da prática viessem a se realizar (PIMENTA, 2005. p.40 – 41). 

 

 

No embate das críticas ao conceito de professor reflexivo, nas palavras da autora, está 

a  reação contra a  atual política do governo brasileiro em relação a falta de preocupação com 

as condições de trabalho do professor que não oportuniza à uma formação voltada para a 

reflexão teórica-crítico-reflexiva, cabendo apenas ao docente  adequar-se às novas orientações 

e aceita-las. Na proposta de formação do GESTAR, essa ideia de não valorização encontra-se 

implícita em decorrência da natureza do programa e do seu propósito: programa 

governamental para formar professores. Apesar de o governo, incorporar o discurso da 

mudança, propondo um novo formato de curso, ao mesmo tempo ele o nega em função de 

outros interesses. E quando no discurso da proposta, não está a negação explícita, vem  a 

negação  através do silêncio  que tira a possibilidade de diálogo no sentido bakhtiniano entre 

as instâncias governo/povo, Assim, por meio da palavra, essa “arena” onde ocorrem os 

confrontos de valores sociais contraditórios, os conflitos das classes, as relações de poder e 

dominação, os homens vão se  constituindo na e pela linguagem, como sujeitos  histórico  

social e ideológico. 

 

 

Pela linguagem se expressam ideias, pensamentos e intenções, se estabelecem 

relações interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia o outro, 

alterando suas representações da realidade e da sociedade e o rumo de suas 

(re)ações [...]. Nesse sentido, a linguagem contém em si a fonte dialética da 

tradição e da mudança (BRASIL, 1998, p.20). 

 

O material didático do programa tem como base os pressupostos dos PCN de Língua 

Portuguesa de 5ª a 8ª séries ou 3º e 4º ciclos do ensino fundamental e os conteúdos são 

abordados no decorrer dos TP, em tom de conversa, estabelecendo uma relação de 

proximidade entre autor-leitor/material didático-professor, enfim, realizando atividade 

discursiva. O texto “Iniciando os Estudos do Guia Geral” (A1) (BRASIL, 2008, p.12) 

utilizado no Guia Geral exemplifica essa forma de dizer, carregada de intencionalidade. 

Mais uma vez nos reportamos aos fundamentos da linguagem como interação, 

observando seus aspectos enunciativo-discursivos para explicar essa escolha. As formas de 

tratamento “caro colega” e “você” exemplificam essa tentativa de perceber-se mais próximo 

do outro. Nas palavras finais, o marcador conversacional “pois bem” e a exclamação no fim 
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da frase demarcam que o tom de conversa continua. Conforme os PCN (1998, p.20 -21), 

interagir pela linguagem é realizar uma atividade discursiva. Assim, dizer alguma coisa a 

alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e em determinadas 

circunstâncias de interlocução. Isso significa que as escolhas feitas ao produzir um discurso 

não são aleatórias. Nesse sentido, a forma de dizer escolhida pelos autores do material, 

contribuem para estreitar a relação entre autor-professor/leitor no contexto da educação a 

distância, o que ameniza a falta da presença da figura do professor. Vale dizer que em todos 

os TP esse recurso está presente. 

 

1.5. A Língua Portuguesa e o lugar da Análise Linguística: da ação – reflexão – ação?  

 

 

Para dar conta de todo processo de formação com duração de um ano, o programa 

GESTAR II esboça um conjunto de ações sistêmicas e estratégicas de estudos individuais e 

atividades presenciais, individuais ou coletivas dos participantes, orientadas por um formador 

preparado pelo MEC. Nos encontros presenciais, devem ser socializadas as atividades 

aplicadas em sala de aula dos Avançando na Prática a fim de articular a teoria estudada e a 

prática docente. É com o olhar atento a esse movimento que esta pesquisa delineará o seu 

percurso final e provisoriamente o último tópico desse capítulo. 

Neste tópico será apresentada a proposta de formação do GESTAR II de Língua 

Portuguesa, pontuando os conceitos básicos dos novos paradigmas que orientam o ensino de 

língua materna, presentes também na proposta do programa, como: concepções de linguagem 

e língua, o texto/discurso. Em seguida, a partir do objeto de estudo, TP2, Análise Linguística, 

com foco na unidade 5, serão analisados alguns instrumentos/ícones usados na formação que 

constituirão o corpus desse estudo, a saber: Relatórios de Avançando na Prática, Ampliando 

nossas Referências, Sugestões de leituras, Atividades direcionadas para estudos dos 

professores. Assim, essa proposta objetiva analisar, a partir de uma perspectiva sócio 

discursiva da língua(gem) como se configura a abordagem de AL no material didático-

pedagógico do Gestar na articulação teoria e prática do professor em formação. 

A proposta do GESTAR II (BRASIL, 2008, p.34) apresenta como objetivo maior para 

a formação continuada em Língua Portuguesa dos professores de 3º e 4º ciclos do Ensino 

Fundamental, possibilitar um trabalho que oportunize aos alunos o desenvolvimento dos 

processos de compreensão, interpretação e produção dos mais diferentes textos. Para a função 

do professor, estabelece que além de usuário qualificado da língua, tenha também a função de 
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mediar a criação de situações diversas de interação de seus alunos a fim de que eles reflitam 

os usos da linguagem nas diversas situações comunicativas.   

De acordo com o Guia Geral (Idem.), o que torna o programa inovador na perspectiva 

de formação continuada é a busca de um caminho de mão dupla entre a teoria e a prática e 

pelo enfoque da linguagem como fenômeno cultural e social, no qual a língua é elemento 

constituinte, mas não único e isolado na organização de nossas experiências. Outra pretensão 

declarada no guia geral para o professor em formação é a sua inserção na apreciação da 

cultura letrada, de forma que possa estabelecer um diálogo desta com as demais linguagens e 

manifestações culturais. Assim, o texto é tomado como unidade básica de ensino, uma vez 

que admite que toda a discussão sobre língua portuguesa se faz no texto. 

Notadamente, pode-se afirmar que os pressupostos teórico-metodológicos dos PCN 

(2008), embora não haja citação explícita, estão todos contemplados no discurso da proposta 

do GESTAR II no que concerne a concepção de língua(gem) como interação que se realiza no 

processo interlocutivo e o texto como unidade básica de ensino da língua. São conceitos 

fundamentais para uma opção quanto ao ensino de língua portuguesa, portanto relevantes, 

também, para a prática do professor em formação. 

A relação entre a teoria e a prática é considerada o eixo norteador das ações do 

programa e o grande diferencial em relação aos já existentes, por isso, no fim desse estudo 

teremos algumas preliminares acerca dessa articulação no campo de AL durante e após o 

processo de formação, pois apesar de haver um discurso consensual que o programa 

possibilita essa relação dialética, os ventos na escola, sopram em outra direção, quando o 

assunto em pauta é o trabalho com AL. Assim, as competências esperadas, para os  

professores de língua portuguesa ao final do programa são: 

 

 Observar, registrar, organizar e sistematizar os fatos da gramática interna, da 

gramática descritiva e da gramática normativa. 

 

  Selecionar e organizar os conteúdos e as matérias de ensino-aprendizagem, em 

função das características dos seus alunos de 6ª a 8ª séries (6º ao 9º anos). 

 

 Pesquisar avaliar e adotar métodos, estratégias e matérias mais adequados e 

inovadores para a sua atuação (Ibidem., p.35). 

 

As competências elencadas para o professor atingir no fim da formação, pressupõem 

além dos conhecimentos específicos da disciplina, conhecimentos pedagógicos que abarcam 

currículo, avaliação, objetos de ensino. São competências que caracterizam o professor com 

uma sólida formação teórica e uma postura crítico-reflexiva.  
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Outro conceito assumido pela proposta do GESTAR II que a torna em consonância 

com os novos paradigmas da educação é o currículo que se desenvolve em forma de espiral 

aberta, portanto, não há uma organização cumulativa
10

, partindo de conteúdos mais simples 

para mais complexos, como é a prática assumida pela gramática tradicional que parte da 

análise da palavra até chegar ao texto. Esse é um aspecto que confere ao Gestar um passo a 

frente nas discussões da educação sobre currículo, avaliação, competências e habilidades, pois 

os TP se organizam por assuntos de língua portuguesa, com o enfoque nas temáticas dos PCN 

(Temas transversais) e não há uma progressão dos conteúdos por série, ou graus de 

dificuldades. Sobre a forma tradicional de organizar o currículo no ensino da língua, 

Mendonça, adverte: 

 

A perspectiva da organização cumulativa ignora dois aspectos fundamentais. O 

primeiro deles é o fato de que a aquisição da linguagem se dá a partir da produção 

de sentidos em textos situados em contextos de interação específicos e não da 

palavra isolada[...] O fluxo natural da aprendizagem é: da competência discursiva 

para a competência textual até a competência gramatical
11

  [...] na escola, analisar o 

uso de uma determinada palavra num texto só tem sentido se isso trouxer alguma 

contribuição à compreensão do funcionamento da linguagem.[...] Em segundo lugar, 

a organização cumulativa ignora o objetivo de formar usuários da língua, para 

privilegiar  a formação de linguistas da língua (MENDONÇA, 2007, p.204, grifo 

nosso). 

 

 O Gestar trabalha na perspectiva de competências e habilidades e os conteúdos dos 

TP não seguem uma lógica sequencial. Essa orientação coaduna com os fundamentos da 

proposta para o ensino de língua materna na perspectiva de AL. Essa visão rompe com os 

velhos paradigmas dos conteúdos cumulativos. Portanto, abordados os principais conceitos 

que fundamentam a proposta do GESTAR II em língua portuguesa, será apresentada a ementa 

do curso com os temas que constituem as unidades dos TP e algumas considerações sobre o 

lugar de AL no material de formação GESTAR II. 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Termo utilizado por Mendonça (2006, p.303) para denominar a forma tradicional como os conteúdos são 

trabalhados nos currículos de língua portuguesa. 

 
11

 : Alguns autores utilizam o termo competência linguística 
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Quadro  2 

 
EMENTAS DOS CADERNOS DE TEORIA E PRÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

TP Unidade Título da Unidade Conteúdos 

 

 

              1 

Linguagem e Cultura 

1 

Variantes Linguísticas: 

Dialetos e Registros 

A interação pela linguagem constituída 

social e historicamente, criando e sendo 

criada por condições de uso. Distinção 

entre normas e usos da Língua. 

2 Variantes Linguísticas: 

Desfazendo equívocos 

A oralidade 

3 

O texto como  centro 

das Experiências no 

Ensino da Língua 

O ensino-aprendizagem apoiado no texto; 

o conceito de texto, os interlocutores do 

texto com seus objetivos; condições de 

produção. 

Tema: Ética Linguagem e cultura 

A Intertextualidade  

O conceito e os tipos 

4 A Intertextualidade 

O conceito e os tipos de 

intertextualidade; 

Pontos de vista em torno 

de interlocução. 

Tema: Ética 

O conceito e os tipos de intertextualidade; 

de vista em torno de interlocução. 

Tema: Ética 

Gramática: seus vários Sentidos 

A gramática interna 

 

 

2 

 

Analise Linguística 

5 

Gramática: seus 

Vários Sentidos 

A gramática interna e o ensino produtivo; 

a gramática descritiva e o ensino reflexivo; 

a gramática normativa e o ensino 

prescritivo. 

Tema: Escola 

 A Frase e sua 

Organização 

Frase, oração 

6 
A Frase e sua 

Organização 

Frase, oração, período: diferenças, 

constituições e organizações. 

Tema: Escola 

7 

A Arte: Formas e 

Função 

A arte no cotidiano das pessoas, 

classificação das artes; características e 

funções da arte. 

Tema: Arte 

8 

Linguagem Figurada 

A linguagem figurada nas situações do 

cotidiano; a linguagem figurada na 

literatura.  

Classificação das figuras de linguagem 

Tema: Arte 

 

 

 

 

 

9 

Gêneros Textuais: do 

Intuitivo ao 

Sistematizado 

Diferenças e semelhanças na organização 

dos textos utilizados em diversos 

contextos. 

Gêneros textuais e a competência 

sociocomunicativa.  
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3 

 

Gêneros e Tipos 

Textuais 

Classificação de gêneros textuais. 

Tema: Trabalho 

10 Trabalhando com 

Gêneros Textuais 

As características de gênero literário e 

gênero não literário. O gênero poético e 

suas formas de realização. 

Tema: Trabalho 

11 Tipos Textuais Tipos Textuais no processo de ensino 

aprendizagem: descritivo, narrativo, 

injuntivo (ou instrucional), 

preditivo,expositivo e argumentativo. 

Tema: Trabalho 

12  

A Inter-relação entre 

Gêneros e Tipos Textuais 

A inter-relação entre gêneros e tipos 

textuais.  

A relação entre sequências tipológicas e 

classificação de gêneros. 

Análise de sequências tipológicas e 

gêneros textuais. 

Tema: Trabalho 

 

4 

Leitura e Processos de 

Escrita I 

13 Leitura, Escrita e Cultura Relação entre  a cultura e os usos sociais e 

funções da escrita. 

14 O Processo da Leitura Implicação do conceito de leitura adotado 

para o ensino e aprendizagem. O ato de ler. 

15 Mergulho no Texto Estrutura do texto como conhecimento 

para compreensão global do texto. O ler 

para aprender. 

16 A produção textual. 

Crenças, teorias e 

fazeres. 

Práticas de leitura e  escrita no nosso 

cotidiano. Diversidade cultural. 

 

 

      5  

Coerência e Coesão 

17 Estilística Noção de estilo o objetivo da estilística. 

Componentes semânticos e morfológicos. 

Combinação das palavras na fase. 

18 Coerência Textual Coerência na relação entre textos verbais e 

não verbais. Análise dos sentidos em um 

texto. 

19 Coesão Textual Elementos linguísticos. Mecanismo de 

coesão referencial e sequencial. 

 

20 Relações lógicas no texto Temporalidade e identidade na construção 

dos sentidos. As relações lógicas de 

construção de significados implícitos na 

leitura. 

 

6 

Leitura e Processos de 

Escrita II 

21 Argumentação e 

Linguagem 

Organização de testos argumentativos e 

suas soluções. 

22 Produção Textual: 

Planejamento e Escrita 

Fases de planejamento, escrita, revisão e 

edição. 

23 O Processo de Produção 

Textual: Revisão e 

Edição 

Produção textual. Revisão e edição. 

Parâmetros de análises de textos 

24 Literatura para 

Adolescentes 

Tendência na produção de uma literatura 

para adolescentes 

 

Fonte: Guia Geral do GESTAR II. Brasil, 2008, p. 37-40. 
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É consenso entre professores de língua portuguesa, pesquisadores da área que a forma 

como se concebe a gramática continua sendo o grande entrave para que se mude o foco do 

ensino da língua de uma prática mecânica, baseada na repetição e no reconhecimento de 

estruturas para um trabalho de reflexão, de criação de significados que leve em conta os 

elementos linguísticos discursivos, textuais e gramaticais. Todavia, apesar das novas 

propostas dos documentos orientadores para o ensino, dos avanços nos estudos da linguagem, 

a realidade do ensino nas aulas de língua portuguesa pouco mudou nas escolas. O ensino da 

metalinguagem continua ocupando a maior parte das aulas de língua materna. Faz-se análise 

sintática, morfológica, os alunos gastam horas do seu tempo na escola, “memorizando” os 

nomes das orações subordinadas, identificando a função sintática de verbos em frases soltas e 

destituídas de alma quando na verdade, deveriam estar praticando a linguagem viva, prenhe 

de sentido e alma. Segundo Bakhtin (2006, p.96), “A prática viva da língua, a consciência 

linguística do locutor e do receptor nada tem a ver com um sistema abstrato de formas 

normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de 

uso de cada forma particular”. 

A razão precípua que motivou a escolha de AL como objeto de pesquisa é a crença de 

que essa proposta é a que melhor atende ao objetivo de desenvolver a competência discursiva 

dos alunos por meio de um ensino que os torne mais humanizados na relação com o outro, na 

construção dos discursos, constituindo-se enquanto sujeitos de linguagem que partilham 

conhecimentos, transformam, buscam, interagem. É esse o verdadeiro sentido de ensinar e 

aprender a língua(gem). Assim, nos diz Bakhtin (2006, p.97): “A língua em seu sentido 

prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida”. 

Saber, aprender, produzir conhecimento são realidades que só se dão na linguagem, 

nas relações que se estabelecem nas interlocuções. Pensar a linguagem por esse ângulo 

implica em fazer uma escolha, comprometendo-se com o outro. Essa é a perspectiva de 

linguagem que fundamenta essa pesquisa e a análise que por ora será apresentada, ancora-se 

nas ideias de Bakhtin (2006; 1997), Geraldi (2010; 1997; 1996; 1984), Mendonça (2006) 

Neves (2011; 2006, 2005; 1997). 

Essa análise se inicia com um olhar atento na ementa do programa de língua 

portuguesa GESTAR II a fim de perceber o lugar de AL nessa proposta como alternativa para 

auxiliar o processo de leitura e produção de texto. Em um primeiro olhar, já observa um 

aspecto contraditório e que merece aqui ser considerado. Dos seis TP que formam o material 

de formação GESTAR II, do professor, dois tratam dos processos de leitura e escrita, o que 

formam 8 unidades trabalhando a sistematização desses conteúdos. Já o TP2, que inclui AL, 
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está dividido em dois temas: Análise linguística e Análise literária, sendo que apenas duas 

unidades são destinadas para o trabalho sistemático com AL. É contraditória essa opção, uma 

vez que  já foi constatado que  dos eixos de ensino da língua , o que menos avançou de acordo 

com os novos paradigmas de mudança, foi o trabalho com a gramática. Justificaria, então, em 

um programa para formação de professores de língua portuguesa a AL ocupar um maior 

espaço nas discussões e preocupações dos que trabalham diretamente com essa realidade. 

Contudo, essa decisão foi na contramão das necessidades e mais uma vez o assunto foi 

minimizado em poucas páginas de um material, cujo propósito não é vender como os livros 

didáticos, mas investir na formação de sujeitos responsáveis pela formação de outros sujeitos 

e que poderão continuar reproduzindo o modelo de ensino da língua(gem) tão criticado  nas 

últimas décadas. 

 Enquanto isso, o velho modelo canônico de ensino da língua continua imperando nas 

salas de aula, nos consultórios de tira-dúvidas de língua portuguesa, uma vez que os 

argumentos para continuar ensinando da mesma forma tornam-se mais fortes porque os  

professores, fragilizados, pelas dúvidas, temem entrar em um terreno ainda desconhecido, 

movediço. A AL ainda não se tornou uma proposta clara para os educadores, e mediante a 

incerteza, a escolha é pelo tradicional, pelo que já conhece, mesmo que esse conhecido seja 

menos eficaz. Como diz Geraldi, (1984) nenhuma opção é neutra e toda metodologia de 

ensino carrega em si uma opção política. 

Continuando o empreendimento na análise do material pedagógico do Gestar, temos 

no quadro 3 a estrutura dos TP, material base do cursista, no qual, além dos conteúdos 

teóricos conta com orientações metodológicas  para ajudar no entendimento dos  pressupostos 

que constituem o aporte teórico dos conteúdos trabalhados. Portanto, compreender essa 

organização é importante para termos clareza dos objetivos que direcionam a proposta 

apresentada, conforme chama atenção o Guia Geral, ao referir-se às orientações sobre a 

estrutura dos TP: “Esta etapa é fundamental, pois os Cadernos de Teoria e Prática corresponde 

aos planos de aula do Programa Gestar. Compreendendo a sua estrutura, você irá navegar em 

suas páginas com segurança e confiança” (BRASIL, 2008, p.44). Assim, de acordo com a 

ementa já apresentada, os TP são divididos por temas e organizados por unidades, sendo que 

cada TP possui quatro unidades, contendo três seções e a cada seção corresponde um objetivo 

de aprendizagem. Para melhor compreensão e visualização, foi elaborado o quadro 3, no qual 

constam os ícones que formam a estrutura de cada seção e ao lado a explicitação,  conforme 

orientação do Guia geral.  
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Quadro 3 

 

Atividade (ícone)  Explicitação do ícone 

Iniciando nossa conversa Uma introdução à unidade. 

Definindo nosso ponto de chegada São os objetivos de aprendizagem. 

Seções São subdivisões da Unidade, elaboradas para poderem 

ser estudadas de forma independente. 

Atividades  Inseridas em momentos estratégicos do texto, 

possibilitam que o cursista mobilize os seus 

conhecimentos prévios e, a partir dos exercícios, 

construa o seu próprio conhecimento. 

Indo à sala de aula Sugere atividades que se referem à aplicação do 

conteúdo estudado em sala de aula ou lembra posturas 

importantes para o professor. 

Avançando na Prática (AP) Momento em que o professor é convidado a aplicar 

em sala de aula o que estudou, por mais de um passo. 

Importante Definições de conceitos e sínteses do tópico em 

estudo. 

Recordando  Nota sobre conteúdos tratados anteriormente ou que o 

professor deveria saber. 

Resumindo Sintetiza o conteúdo da seção. 

Bibliografia Traz os textos de fundamentação utilizados pelos 

autores para desenvolver as unidades. 

Leituras sugeridas Baseiam-se na recomendação de três a cinco leituras 

por unidade, com resenha e referências bibliográficas. 

Ampliando Nossas Referências Consta de um texto de referência
12

, que trabalha 

conteúdos tratados na Unidade (ímpar) para 

enriquecimento do assunto. 

Correção das atividades Parte que traz a chave da correção para o professor 

conferir as suas respostas e questões elaboradas ao 

longo das : seção, unidade. 

  

                                                           
12

 Não é um texto para ser trabalhado com o aluno de 5ª a 8ª série; é um texto de outro autor. O estudo dos textos 

deve ser praticado toda semana em que não houver encontro quinzenal. 
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Ao analisar nosso objeto de estudo, TP2 – Analise Linguística Unidades 5 e 6, à luz 

dessas orientações, percebemos uma lacuna: os ícones “Indo à sala de aula” e “Importante” 

em nenhum momento aparecem nas seções analisadas. Essa ausência surpreende, uma vez 

que, de acordo com o Guia Geral essa é a estrutura preconizada para todas as seções e pelo 

que se entende de estrutura de um material, é porque segue um padrão de organização que os 

identifica como tal. Dessa forma, seria conveniente haver uma explicação, justificando por 

que em algumas seções esse padrão não é seguido. É importante salientar a finalidade do 

ícone “Indo à sala de aula”, sugerir atividades para aplicação em sala de aula do conteúdo 

trabalhado com o professor, o que parece ser de grande valia para um processo de formação 

que tem como diferencial a articulação entre a teoria e a prática. Assim, caberia a autora, em 

um ato responsivo, de compromisso com a palavra do outro, explicar as razões dessa 

ausência, principalmente, mais uma vez trazendo para a discussão, o fato de que o assunto 

abordado nesse material, AL, causa grande expectativa aos professores que ainda demonstram 

desconhecimento quanto aos princípios teórico-metodológicos que fundamentam tal proposta. 

Sobre o dilema entre os novos e velhos paradigmas em que vive o professor de língua 

materna, comenta Neves (2011, p.114): 

 

 [...] os professores foram despertados para uma crítica dos valores da gramática 

tradicional, e, por isso, têm procurado dar aulas de gramática não normativa, o que 

os leva a que as aulas de gramática sejam reduzidas a uma simples exposição de 

taxonomias. Verificam eles que a gramática que ensinam não está contribuindo para 

a finalidade pretendida de “escrever melhor”, mas mantêm as aulas sistemáticas de 

gramática como um ritual imprescindível à legitimação de seu papel. 

 

 

O discurso de Neves é resultado de pesquisas feitas no contexto escolar e para que 

essa realidade seja diferente, é necessário, fundamentalmente, a compreensão do professor de 

que ensinar língua portuguesa é privilegiar a reflexão sobre os usos da linguagem, dos 

recursos  do processamento discursivo para, a partir daí, chegar a uma sistematização dos 

fatos da língua. Entretanto, para que isso aconteça, precisamos proporcionar aos professores 

uma formação consistente que possa instigá-los a buscar mais para o seu próprio 

entendimento. 

 O ícone “Ampliando nossas referências” consiste em textos de fundamentação teórica 

de outros autores e segundo o Guia Geral, “são fontes geradoras de desafio para o professor e 

provocam e enriquecem a reflexão do professor sobre a sua prática. Espera-se que ele faça a 
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leitura, a análise e a interpretação desses textos” (BRASIL, 2008, p.46, grifo nosso).  Vale 

lembrar que esses textos são de leitura obrigatória porque fazem parte da carga horária de 

formação do cursista e são apresentados nas unidades ímpares dos TP.  

Portanto, nessa perspectiva, levando em consideração o objeto de estudo, TP2 Unidade 

5, analisaremos o trabalho proposto para esse item, observando a articulação com os objetivos 

pretendidos para a sua realização.  

O texto selecionado para esse fim foi o de Maria Helena Neves, retirado do livro da 

mesma autora (NEVES, 2002, p.225-227), intitulado “Questões ligadas ao ensino da 

gramática” (Anexo 2). Na abertura do ícone, há um diálogo da autora do TP 2 (CUNHA, 

2008, p.36) com o professor por meio do qual situa o cursista na obra da autora, 

contextualizando o tema. Chama atenção para a dificuldade que o cursista pode ter com o 

texto, mas ao mesmo tempo tranquiliza-o: “Não se preocupe se algum termo ou passagem 

parece, à primeira leitura difícil. Como nosso primeiro texto ele apresenta muitas informações 

numa sequencia que vai auxiliando à compreensão do todo e que vão clareando na segunda 

leitura. As questões que propomos ao final dessa leitura também ajudarão a esclarecer o 

texto (BRASIL, 2008, p.36). A autora, como é observado em outros autores do material, 

procura sempre estabelecer  uma relação de proximidade com o leitor-cursista, utilizando para 

isso , esse tom de diálogo face a face,  recurso bem apropriado para esse tipo de formação 

(semipresencial). 

A análise que aqui será realizada, não se pautará no texto selecionado, cuja 

consistência teórica e o assunto abordado lhe conferem credibilidade às ideias explanadas. 

Assim, o caminho percorrido para ser traçada essa análise são as questões propostas para a 

compreensão do texto, que como foi salientado por Cunha (2008) não é um texto de fácil 

compreensão, exige um esforço maior do leitor para o claro entendimento. Assim, Cunha 

(2008) em diálogo inicial, promete, assegura que as questões propostas ajudarão no 

esclarecimento do texto. Assim, como essa promessa não pode ser ingenuamente aceita, 

buscou-se em Marcuschi (2005), o aporte teórico para essa análise. O autor, em um trabalho 

crítico de pesquisa com perguntas sobre questões de compreensão de textos trabalhadas nos 

livros didáticos, propôs uma tipologia de perguntas de compreensão, dividindo as questões em 

categorias de acordo o com o propósito da resposta, conforme quadro 4: 
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Quadro-exemplo 4  Tipologia das Perguntas de Compreensão
13

 

 

Tipos de perguntas Explicitação dos tipos Exemplos 

1. A cor do cavalo 

Branco de Napoleão 

São P
14

 muito frequentes e 

deperspicácia mínima, auto-respondidas 

pela própria formulação 

Ligue: 

Lilian – Não preciso falar sobre o 

que aconteceu. 

Mamãe: Mamãe, desculpe, eu 

menti para você. 

2. Cópias 

São P que sugerem atividades 

mecânicas de transcrição de frases ou 

 palavras.  

Verbos frequentes aqui são: copie, 

retire, aponte, indique, , complete, 

assinale, identifique etc. 

Copie a fala do trabalhador. 

Retire do texto a frase que... 

Copie a frase corrigindo-a de 

acordo com o texto. 

Transcreva o trecho que fala 

sobre... 

Complete de acordo com o texto 

3.Objetivas 

São P que indagam sobre conteúdos 

 objetivamente inscritos no texto (O 

que, quem, quando, onde...) numa 

atividade de pura decodificação. A 

resposta acha-se centrada 

exclusivamente no texto. 

- 

Quem comprou a meia azul? 

O que ela faz todos os dias? 

De que tipo de música Bruno mais 

gosta? 

Assinale a resposta certa. 

4.Inferenciais 

Estas P são mais complexas; exigem 

conhecimentos textuais e outros, sejam 

pessoais, contextuais, enciclopédicos, 

bem como regras inferenciais e análise 

crítica para busca de respostas 

A donzela do conto de Veríssimo 

costumava ir à praia ou não? 

5.Globais 

São as P que levam em conta o texto 

como um todo e aspectos extratextuais, 

 envolvendo processos inferenciais 

complexos. 

Qual a moral dessa história? 

Que outro título você daria? 

Levando-se em conta o sentido 

global do texto, pode concluir 

que... 

6.Subjetivas 

Estas P em geral têm a ver com o texto 

de maneira apenas superficial, sendo 

que a R fica por conta do aluno e não 

há como testá-la em sua validade 

Qual a sua opinião sobre...? 

Justifique. 

O que você acha do...? Justifique 

Do seu ponto de vista, a atitude do 

menino diante da velha senhora foi 

correta? 

7.Vale-tudo 

São as P que indagam sobre questões 

que admitem qualquer resposta não 

havendo possibilidade de se equivocar. 

A ligação com o texto é apenas um 

pretexto sem base alguma para a 

resposta. 

De que passagem do texto você 

mais gostou? 

Se você pudesse fazer uma cirurgia 

para modificar o funcionamento de 

seu corpo, que órgão você 

operaria? Justifique sua resposta. 

Você concorda com o autor? 

 

8.Impossíveis 

Estas P exigem conhecimentos externos 

ao texto e só podem ser respondidas 

com base em conhecimentos 

enciclopédicos. São questões antípodas 

às cópias e às objetivas. 

Dê um exemplo de pleonasmo 

vicioso (Não havia pleonasmo no 

texto e isso não fora explicado na 

lição) 

Caxambu fica onde? (O texto não 

falava de Caxambu 

9.Metalinguísiticas 

São as P que indagam sobre questões 

 formais, geralmente da estrutura do 

texto ou do léxico, bem como de partes 

Quantos parágrafos tem o texto? 

Qual o título do texto? 

Quantos versos tem o poema? 

                                                           
13

   Marcusch (2008, p. 271 – 271) 
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textuais. Numere os parágrafos do texto. 

Vá ao dicionário e copie os 

significados da palavra... 

 

Foram cinco questões propostas nessa atividade com o título “Questões para 

compreensão e reflexão sobre o texto”. Assim, após examinar as questões na perspectiva da 

tipologia proposta por Macuschi (2005) observamos que das cinco questões propostas como 

compreensão e reflexão, quatro estão na categoria de perguntas “objetivas”, pois, as respostas 

a essas, estão centradas no texto, não exigindo um esforço maior de outros conhecimentos 

para compreendê-las. É um exercício de decodificação. Dessa maneira, assim foram 

constituídas as perguntas: 

 

1) Podemos dizer que a autora se refere à gramática internalizada em: nenhuma 

interação verbal se faz “sem gramática”. Onde essa ideia se apresenta?  

2) Para a autora, mais do que saber indicar a função dos termos numa oração, é 

importante saber por que alguém escolhe uma entre as várias opções da língua. 

Em que momento do texto isso fica claro? 

3) A autora distingue dois domínios da língua pelo falante: aquele  compreende os 

fatos da língua e aquele em que ele usa esses recursos. Que nome ela dá a cada 

domínio? 

4) Na mesma perspectiva que vimos adotando, ao longo de nossos estudos no 

GESTAR, a autora afirma a importância do contesto da situação 

sociocomunicativa, como definidora de texto. Onde você vê mais claramente 

essa ideia?  (CUNHA, 2008, p. 37-38). 

 

Observe que as perguntas demandam respostas pontuais encontradas facilmente no 

texto, sem necessidade de uma maior reflexão sobre o uso da linguagem e os elementos que 

constroem o sentido do texto, em seus aspectos gramaticais, textuais e discursivos-

enunciativos, pois estão cunhadas em elementos, como: onde? Em que momento? Que nome?  

A questão cinco saiu da objetividade e foi para o campo da subjetividade, está na 

tipologia “Subjetiva”, a qual, segundo Marcuschi, tem relação apenas superficial com o texto 

e a justificativa tem mais um caráter externo. 

 

A autora insiste na ideia de que tanto os registros quanto as modalidades da língua 

são níveis que se superpõem e misturam, não cabendo só à escrita uma ligação com 

o registro formal e só à fala uma ligação com o registro informal. Dê exemplos de 

situações em que se observam e em que não se observam essas mesclas (CUNHA, 

2008, p.38). 

 

Assim, considerando o objetivo de um material destinado a formação de professores, e 

ainda o propósito do ícone “Ampliando as nossas referências” que é proporcionar uma 
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fundamentação teórica dos pressupostos que envolvem os conteúdos abordados na formação, 

é mister dizer que questões desse tipo, abrigadas sob o rótulo da “compreensão e reflexão de 

textos” nada contribuem para o desenvolvimento das competências elencadas para o professor 

após o término da formação, para uma reflexão ancorada na relação dialógica entre produção 

de conhecimento e prática. Na esteira dessa análise, convém ressaltar o comentário feito por 

Cunha(2008) ao comentar no ícone Leituras Sugeridas (A 3) sobre a bibliografia usada na 

unidade em estudo. 

 

As obras indicadas ao lado trazem uma contribuição importante para a reflexão 

sobre o ensino da língua e da análise linguística. “O livro de Maria Helena Neves é 

de leitura mais difícil e apresenta uma perspectiva histórica que pode lhe interessar 

menos” (CUNHA, 2008, p.34). 

 

Percebe-se nesse discurso, uma tentativa de simplificar o processo de leitura e 

formação dos professores, descartando leituras que demandem um grau maior de dificuldade. 

Nesse sentido, as questões propostas no texto de fundamentação, analisadas anteriormente 

também podem ser justificadas tomando por base esse aspecto. Contudo, essa orientação 

desconsidera o objetivo da formação continuada, que é justamente oportunizar ao professor 

refletir sobre o conhecimento produzido, as teorias advindas dos novos paradigmas, 

construindo posturas investigativas que contribuam para o seu fazer pedagógico, levando em 

conta as novas demandas exigidas pela sociedade contemporânea. Segundo Pimenta (2002), 

um dos grandes entraves da formação é que justificando inúmeros motivos, faz com que o 

desenvolvimento da reflexão seja colocado em segundo plano, sem atentar que a prática da 

reflexão constitui parte importante da formação continuada. 

Entendendo que continuar navegando é preciso para uma compreensão mais criteriosa 

desse material, serão analisados agora dois relatórios de aplicação das Atividades 

denominadas no TP, “Avançando na Prática”, o qual consiste em atividades propostas para os 

alunos que deverão ser aplicadas pelos professores em formação nas suas respectivas salas de 

aula. É o ponto de articulação entre os conhecimentos estudados pelo professor e a 

ressignificação desses conhecimentos na prática pedagógica. Assim, analisados dois relatórios 

que complementam a constituição do corpus selecionado para este estudo, a fim de verificar 

se o trabalho proposto com o material do GESTAR  em AL proporciona ao professor  uma 

articulação entre os conhecimento estudados, discutidos e o fazer pedagógico do professor. 
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Para maior compreensão do contexto em que ocorre essa produção, convém algumas 

informações sobre esse processo. Em cada Unidade do TP há propostas de seis AP, compondo 

um total de vinte e quatro em cada caderno. Assim, para efeito de certificação e 

obrigatoriedade, o professor só precisa aplicar um avançando na prática por TP, formando um 

total de seis AP durante o curso. Logo, como o objeto de estudo desse trabalho são as duas 

unidades do TP 2 que abordam a análise linguística,  uma grande dificuldade que surgiu no 

momento de selecionar os relatórios  foi que em geral, os professores escolhem um AP das 

unidades 7 e 8 desse TP que tratam da Analise Literária. Portanto, o primeiro grande desafio 

foi conseguir o corpus para essa análise, o que já se constitui um dado revelador para essa 

pesquisa, pois dos setenta e dois portfólios disponíveis, apenas doze selecionaram para 

aplicação, um AP que contemplasse as unidades direcionadas para o trabalho com AL, ainda 

assim, com repetição da mesma atividade (AP) em vários relatórios, aplicadas por diferentes 

professores. Para o trabalho final, serão investigados oito relatórios. Entretanto, nesse 

capítulo, serão analisados apenas dois, cujos resultados, já possibilitarão uma visão bastante 

significativa do processo empreendido na articulação teoria e prática. 

O primeiro relatório (R1), (A4) a ser analisado foi a aplicação de um AP (A6)que 

trabalha com o uso dos verbos. Foi aplicado em uma turma de 7º série (8º ano).  Conforme a 

proposta de AL, o trabalho com o conhecimento gramatical deve partir primeiro da produção 

de texto, para só depois partir para a sistematização com a metalinguagem. Segundo Geraldi 

(1984), o ensino de português só tem sentido se tomar como base a leitura e a escrita de textos 

como práticas sociais significativas e integradas e na análise dos problemas encontrados na 

produção textual, em vez de exercícios estruturais de gramática normativa e descritiva. 

Portanto, levando em consideração esse pressuposto, de acordo com o relato em A4 

essa prática de linguagem não aconteceu , o que houve foi uma aula estruturada nos moldes da 

gramática tradicional : primeiro explicação da professora com conceitos e  exemplos sobre  

concordância verbal, depois a aplicação da atividade.  No relato, há uma contradição quando 

primeiro diz que todos os alunos resolveram com rapidez as questões e não houve 

dificuldades. Logo em seguida, alega que houve necessidade de refazer as atividades 

propostas.  

“Na 3ª etapa evidenciou-se que resolveram as atividades com rapidez mostrando 

compreensão total, porém a professora teve que pedir que os alunos refizessem tudo, 

após uma segunda explicação e mesmo assim, o resultado não foi o sucesso que se 

esperava” (A3).  
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 Percebe-se que não houve um trabalho pautado na concepção dialógica da linguagem, 

uma vez que se estabeleceu a relação dicotômica entre o professor que ensina e corrige  e o 

aluno que precisa saber . Não houve espaço para o trabalho de reflexão com a linguagem na 

linguagem.  Sobre a necessidade de repensar esse ensino, dizem os PCN: 

 

Deve-se ter em mente que  tal aplicação não pode ficar reduzida apenas ao trabalho 

sistemáticos com a matéria gramatical. Aprender a pensar e falar sobre a própria 

linguagem, realizar uma  atividade de natureza reflexiva, uma atividade de análise 

linguística supõe o planejamento de situações didáticas que possibilitem a 

reflexão.[...]  (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

Cumpre notar que na aplicação do AP, o professor tem liberdade para adequá-lo ao 

seu contexto de sala de aula. Pode ser ampliado, reduzido, redimensionado, desde que atenda 

ao propósito dos seus interlocutores, no caso da sala de aula, professor e aluno, ensino e 

aprendizagem. Percebe-se que neste relatório houve uma adaptação que o reduziu à aula 

apenas de metalinguagem.  No TP, a proposta foi inicialmente a de reflexão sobre os usos dos 

verbos para depois trabalhar com a prescrição da norma. Do linguístico ao metalinguístico. 

O segundo relatório (R2), (A5)  foi aplicado em uma turma de 7º ano  e a  proposta do 

AP( A 7) tinha como conteúdo  a  frase nominal. De acordo com o relato, pode-se inferir uma 

aula que ocorreu em contexto de interação, centrada em práticas de linguagem. A partir de 

atividades de leituras diversas, focada nos gêneros textuais, houve conversas, 

compartilhamento de ideias, opiniões, acordos, desacordos sobre textos publicitários. Foram 

trabalhadas as características dos gêneros, interlocutores, finalidade, assunto com um trabalho 

mais voltado para os aspectos externos, estruturais do gênero. Conforme relato [...], 

observando os elementos essenciais desse texto, tema, finalidade, interlocutor e estrutura” 

(A4). Vale lembrar que o TP trabalha com a noção de gênero textual, diferente da perspectiva 

bakhtiniana que  se refere a  gênero discursivo. Assim, a tendência é que os professores em 

formação adotem também esse termo.  

 Observa-se que houve alguns equívocos no momento do relato, em que a professora 

se referiu ao anúncio publicitário, como tipo textual: “... a partir da imagem selecionada ou 

desenhada produziram o tipo textual anúncio publicitário” (A4). Houve produção de texto oral 

e escrito, o que permitiu um trabalho sistemático com os três eixos da língua oralidade leitura 

e escrita. Entretanto, apesar de o conteúdo ser frase nominal, não foi apontada nenhuma 

referência a esse assunto. O objetivo do AP foi completamente relegado. Note que o professor 
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tem essa autonomia para fazer as adaptações, mas nesse caso, o conteúdo poderia ter sido 

produtivamente explorado dentro da perspectiva do gênero, uma vez que os gêneros se 

caracterizam pelo seu conteúdo temático, construção composicional e o estilo, conforme 

Bakhtin (1997, p.280), e seria uma boa oportunidade para explorar esse recurso da língua: as 

frases nominais, através de contextos reais de uso da linguagem. É por essa via que deve 

acontecer o trabalho com AL, a partir de contextos reais de interação.  

Assim, mais uma vez fica evidenciado que existe mesmo uma grande dificuldade para 

o professor em lidar com novos conceitos, novas abordagens, em sala de aula, como na 

prática de AL, cuja proposta de ensino para desenvolver a competência discursiva do aluno 

deve contemplar os aspectos discursivos, textuais e gramaticais da língua(gem). Por isso, 

muitas vezes, o professor deseja mudar, mas diante da incerteza, da dúvida da falta de 

entendimento de uma determinada concepção, da insegurança da profissão, anula-se para as 

novas possibilidades, para o novo que pode desestabilizar o conhecimento e as certezas já 

produzidas. A mudança exige uma preparação que no caso do professor, deve ser amparada 

por uma formação permanente que contemple a reflexão e lhe dê condições de fazer escolhas 

para encontrar o melhor caminho na relação ensinar e aprender.  
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2. Considerações finais preliminares 

 

 

A partir das discussões e dos resultados até aqui apresentados, pode-se dizer que os 

novos paradigmas dos estudos da linguagem, ainda não se consubstanciaram na prática do 

professor de língua portuguesa e a proposta de AL, apesar de mais de três décadas, ainda não 

foi compreendida em sua base epistemológica, que tem como princípio norteador a concepção 

dialógica da linguagem.   

 Nesse contexto, a proposta de formação continuada GESTAR II chega até os 

professores como uma promessa para modificar a realidade do ensino de língua portuguesa 

nas escolas. Propõe um material didático-pedagógico diferenciado, abordando assuntos atuais 

pautados nas novas pesquisas linguísticas e traz como aspecto inovador, a articulação entre a 

teoria e a prática.  Assim, após a formação de várias turmas em todo pais, foram percebidos 

significativos progressos em leitura e produção de texto, mas quanto à gramática, a realidade 

pouco mudou. Nessa perspectiva e acreditando que a prática de AL é o caminho mais viável 

para efetivar um ensino produtivo, com foco nas práticas e usos da linguagem, investimos nos 

estudos teóricos que fundamentam a proposta de AL para em seguida, analisar o material 

proposto na formação do GESTAR, e a partir dessa investigação no TP2/Análise linguística, 

que ainda é inconclusa, foi possível, provisoriamente, chegarmos a algumas observações 

pontuadas a seguir: O material tem uma base interacionista com várias propostas que 

priorizam a prática da linguagem mas  apresenta uma fundamentação teórica superficial, que 

denota a tentativa de facilitar  a compreensão do professor –cursista, o que não contribui para 

uma formação teórica crítico-reflexiva  mais consistente do professor; apresenta atividades 

direcionadas para o professor, com perguntas sem grandes desafios, do tipo objetivas, 

subjetivas; abordagem tradicional  da gramática ao tratar alguns conteúdos;  poucas atividades 

de reflexão sobre a língua que contemplam os aspectos discursivos-enunciativos,  textuais e 

gramaticais. Várias atividades que exploram a oralidade, o que é bastante positivo para um 

ensino da língua que prioriza a linguagem em seus contextos de interação.    

 Diante do quadro delineado, emerge a necessidade de repensar a proposta de AL  no 

material do Gestar, a partir de um entendimento que  os cursos de formação  para professor de 

língua materna não devem se  configurar  a partir do “praticismo”, para atender a uma 

demanda emergencial de um novo conceito, uma nova  teoria  mas, a partir de uma 

compreensão de conhecimento como processo, e por isso, inacabado que deve se  

(re)construir sempre nos espaços de interação a fim de possibilitar uma formação teórico-
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prática  como duas dimensões  articuladas , que dialogam  para produzir um novo olhar sobre 

o fazer  docente, e muito além de reproduzir conceitos teóricos e técnicas de ensino sobre  a 

língua,  ressignifca esses conhecimentos, por meio da compreensão sobre a natureza social da 

linguagem e da reflexão das práticas discursivas que ocorrem entre os sujeitos no processo 

interlocutivo de ensinar e aprender. 
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ANEXO 6 (A 6) Avançando na prática (AP) 
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