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O PROFESSOR E O ENSINO DE GRAMÁTICA: o que se ensina, como se ensina, para 

que se ensina 

 

RESUMO 

 

Considerando as características do Mestrado Profissional em Educação, esta pesquisa, do tipo 

qualitativa, de perspectiva diagnóstica com ação, e inserida na linha de pesquisa Alfabetização e 

Práticas Pedagógicas, teve como objetivos gerais: identificar as práticas de ensino de gramática 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, considerando o que se ensina, como se ensina, para que 

se ensina; e promover o ensino do eixo da gramática articulado ao ensino dos eixos da leitura, da 

escrita e da oralidade. Fundamentando-se em Geraldi (1997 e 2012), Franchi (2006), Possenti 

(2012), Costa Val (2002), Antunes (2003, 2007, 2009 e 2014), Travaglia (2009 e 2013), dentre 

outros, esta proposta pretende investigar se o trabalho com gramática nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental na prática de cinco professoras de uma escola da rede municipal de Ilhéus - Bahia 

colabora para a formação de leitores e produtores de textos. Se acontece, como acontece? Se não 

colabora, por que não colabora? Os procedimentos utilizados para a coleta de dados são os 

seguintes: entrevista semiestruturada com as professoras, observação das aulas, análise do livro 

didático adotado. Os resultados sinalizam que o paradigma tradicional ainda continua firme nas 

concepções e práticas dos professores, pois, ao ensinar gramática: têm como objetivo central 

propiciar aos alunos a fixação dos conceitos abordados; apresentam a metalinguagem como a 

abordagem predominante; adotam uma tendência metodológica transmissiva, de natureza 

prescritivo-normativa. Este trabalho é acompanhado por um caderno didático, produto da pesquisa 

educacional, em formato digital, que traz relatos das professoras sujeitos da pesquisa e as 

sequências didáticas que foram aplicadas por elas.            

 

Palavras-chave: Análise linguística. Concepções de Gramática. Práticas de Ensino. 
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THE TEACHER AND THE TEACHING OF GRAMMAR: WHAT IS TAUGHT, HOW 

IT IS TAUGHT, WHAT IT IS TAUGHT FOR 

 
ABSTRACT 

 
 

Considering the characteristics of the Professional Master in Education, this research, a 

qualitative type, from a diagnostic perspective with action, had as general objectives: to identify 

the grammar teaching practices in the Initial Years of Elementary Education, considering what 

is taught, how it is taught, what it is taught for; and to promote the teaching of the axis of 

grammar articulated to the teaching of the axes of reading, writing and orality. Based on 

Geraldi (1997 and 2012), Franchi (2006), Possenti (2012), Costa Val (2002), Antunes (2003, 

2007, 2009 and 2014), Travaglia (2009 and 2013), among others, this work proposal intends to 

verify if the work with grammar in the Initial Years of Elementary School in the practice of five 

teachers of a school from the public schools network in Ilhéus - Bahia collaborates to the 

formation of readers and producers of texts. If it happens, how does it happen? If it does not 

collaborate, why not? The procedures used to collect data are the following: semi- structured 

interview with the teachers, observation of the classes, analysis of the textbook adopted. The 

results indicate that the traditional paradigm still remains firm in the conceptions and practices 

of the teachers, because, in teaching grammar: they have as main objective to provide students 

with the fixation of the concepts addressed; present metalanguage as the predominant approach; 

adopt a transmissive methodological tendency, of a prescriptive-normative nature. This work is 

accompanied by a didactic notebook, in digital format, which brings reports of the subject 

teachers of the research and the didactic sequences that were applied by them. 

 
Keywords: Language analysis. Conceptions of Grammar. Teaching Practices 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 

“[...] 
- Meu pai disse que conhecimentos são coisas úteis. A 
gente faz alguma coisa com eles. Quem sabe martelar, 
martela. Quem sabe pescar, pesca. Quem sabe rodar 
pião, roda pião. Eu quero saber o que é que se faz com 
esta palavra dígrafo. O que é que eu posso fazer com ela? 
A professora nunca se havia feito essa pergunta. Ela 
ensinava porque estava no programa. Ela nunca havia 
pensado no uso, na utilidade da palavra dígrafo. A única 
resposta que lhe veio à cabeça foi: 
- É preciso saber essa palavra para tirar boas notas no 
boletim. Ela vai cair na prova. [...]” 

Rubem Alves 

 
 

 
As palavras de Rubem Alves selecionadas para a epígrafe deste estudo 

mostram uma prática de ensino de Língua Portuguesa fortemente marcada pela 

ideologia da gramática tradicional. Desde meados da década de 1970, esse modelo 

de ensino vem sendo amplamente discutido e questionado por muitos pesquisadores. 

Uma das críticas a essa prática é que a escola perde muito tempo se ocupando e se 

preocupando com o ensino das nomenclaturas, em extrair palavras  da frase, frases 

do texto, e textos fora do contexto de uso da língua, ensinando, assim, o que, na 

prática, não será utilizado. 

Desde a década de 1970, muitos esforços têm sido implementados para se 

alcançar uma mudança de paradigma nos estudos da língua. Essa “virada”, 

entretanto, ainda se comporta como uma criança aprendendo a dar seus primeiros 

passos: oscila entre pequenos avanços e quedas que podem machucar, o que 

provoca medo. Mudar paradigma tem se mostrado mais complexo do que aprender a 

andar. Como persuadir professores da necessidade de abordar a língua tanto pela 

forma como pelo uso? Como prepará-los para ser os protagonistas dessa mudança? 

Na década de 1980, os estudos linguísticos avançaram significativamente no 

Brasil. Foi produzida e publicada uma série de textos de caráter científico na direção 

de revelar as fragilidades e a necessidade de romper com a perspectiva 

predominante. A obra O texto na sala de aula, organizada por João Wanderlei  

Geraldi, é um marco expressivo e significativo dessa época. Essa coletânea contém 

uma série de textos de caráter político, social e ideológico, de vários estudiosos, que 

defendem o ensino de Língua Portuguesa tendo o texto como objeto. Não se tratava, 
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é claro, de expulsar os estudos gramaticais da sala de aula, mas de conferir a eles um 

outro lugar, intimamente relacionado à produção e à leitura. 

Nessa mesma década, em 1988, Carlos Franchi publica o texto Criatividade e 

gramática, no qual propõe uma sofisticada forma de refletir sobre a língua e de 

estudar a gramática. No texto, o autor define o que vem a ser criatividade na 

linguagem, depois faz algumas críticas sobre o ensino de gramática fundado na 

concepção tradicional da língua e, por fim, apresenta uma série de possibilidades de 

renovação do ensino gramatical. Para o autor, as práticas de ensino de gramática 

devem convergir para o estudo das condições linguísticas da significação,  deve 

primar pela investigação nos textos, sobre por que e como as expressões significam 

aquilo que significam. 

Poderíamos citar outras publicações dessa época, mas destacamos essas pela 

autenticidade e inovação das ideias que imprimem um caráter diretivo e propositivo, 

pois não só apontam as contradições e fragilidades conceituais e metodológicas da 

perspectiva tradicional do ensino de gramática, mas sinalizam possibilidades de 

procedimento no contexto dessa outra forma de abordar a língua na escola. Tanto 

Geraldi como Franchi parecem intuir que não basta anunciar a necessidade de 

mudança, mas que também era necessário dar pistas de como fazê-la. 

A década de 1990 é marcada pela intensificação dos estudos linguísticos e, 

principalmente, pela elaboração de documentos parametrizadores que imergiram das 

teorias surgidas no bojo desses estudos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa (PCN – LP), publicados em 1997, é um dos frutos dessas 

discussões científicas. O documento pontua a necessidade de se promoverem 

mudanças no ensino de língua materna, pela explicitação de uma concepção de 

língua e pela proposição de objetivos de ensino a serem alcançados. Segundo o 

paradigma defendido nesse documento, a gramática da frase e da palavra deve dar 

lugar à análise linguística, que estuda os efeitos de sentido decorrentes do uso dos 

recursos linguísticos. Isso não significa que a gramática deve sair de cena, mas que 

ela deve ser objeto de reflexão e análise, de modo a contribuir para os alunos 

desenvolverem capacidades de compreensão e produção de textos orais e escritos. 

Se os PCN já sugerem essa mudança há mais de duas décadas, interessa-nos 

saber se essa recomendação tem encontrado eco nas aulas de Língua Portuguesa; 

se não, interessa-nos identificar o que tem prevalecido e por quê. A nossa hipótese é 

de que a escola não tem conseguido acompanhar as discussões que acontecem, 
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sobretudo, na academia, e o que tem chegado até ela não tem sido suficiente para 

promover mudanças paradigmáticas. 

Ferreira (2007), dez anos após a publicação dos PCN, desenvolveu uma 

pesquisa junto a quinze professores que atuam nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental para verificar a importância que eles atribuem ao trabalho sistematizado 

com a gramática e identificar suas considerações a respeito de quando, como, por 

quê e para quê os conteúdos gramaticais são ensinados aos alunos. A pesquisa 

revelou que os professores estão confusos quanto ao ensino da gramática na escola, 

pois ainda não concebem o estudo dos conteúdos gramaticais articulado às  

atividades de leitura e de produção de textos. 

Cinco anos depois, Santana (2012) investigou como é realizado o ensino de 

gramática na prática de duas professoras do sexto ano, por meio da observação das 

aulas e da aplicação de uma entrevista. Segundo Santana, a investigação revelou que 

ainda prevalece o modelo tradicional de ensinar a gramática, centralizado apenas no 

estudo da terminologia e da classificação. A pesquisadora chega à conclusão que a 

metodologia de ensino das duas professoras ainda demonstra um forte apego dos 

docentes de Língua Portuguesa à nomenclatura. Entretanto, e essa é uma outra 

informação preciosa da pesquisa, as professoras têm plena convicção de que 

ensinam conforme orientam os PCN, fazendo uma abordagem contextualizada da 

gramática. 

No mesmo ano, Pontes (2012) analisou os impactos da formação continuada – 

especialização – em Língua Portuguesa na prática de uma professora. Pontes 

acompanhou uma professora graduada em Letras, atuante no sexto ano do Ensino 

Fundamental, nos contextos de formação e de atuação. O que destacamos nessa 

pesquisa é a constatação da autora de que o curso de formação continuada deu 

subsídios teóricos para a professora tentar inovar sua prática, contudo, a 

pesquisadora observou que, na prática, as atividades de gramática continuavam com 

foco na terminologia e na prescrição, distante, portanto, da concepção 

sociointeracionista de língua, defendida na especialização. 

Em produção ainda mais recente, Faria (2014) discute as questões relativas à 

proposta teórica e às orientações metodológicas da prática de análise linguística no 

ensino de Língua Portuguesa. A autora ressalta a urgência de se desenvolverem 

atividades contemplando a abordagem interativa, uma vez que a articulação entre a 

prática de análise linguística, produção e reescrita textual é ponto de referência para 
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uma maior significação no processo de aprendizagem da língua materna. Faria 

sustenta que, até agora, não vê muitos avanços. Na opinião da autora, é notório que 

ainda hoje é parte da realidade escolar a perspectiva estruturalista do objeto textual, 

pela realização de atividades no plano da frase, por trabalhar com enunciados 

isolados e, em muitas circunstâncias, descontextualizados. 

Essas práticas são historicamente construídas segundo a crença de que língua 

e gramática são a mesma coisa, isto é, a língua se resume aos aspectos gramaticais, 

à sua estrutura, e de que tudo na língua diz respeito à gramática, que todos os 

problemas e soluções são de ordem gramatical. Essa crença cria o mito de que saber 

a língua é saber a gramática da língua. Esse mito, por sua vez, sugere uma nova 

crença: de que o conhecimento gramatical é suficiente para falar, ler e produzir textos 

com sucesso. 

Todas as pesquisas às quais nos referimos foram realizadas no contexto dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental, o que reforça a necessidade de se fazerem 

pesquisas sobre o ensino de gramática nos Anos Iniciais. A escassez de estudos 

sobre o ensino de gramática nos Anos Iniciais pode nos levar a várias interpretações, 

menos à de que tudo está indo bem. 

Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental – fazem a prova os alunos do 5o ano –, referentes à 

última edição da Prova Brasil, realizada em 2015, são preocupantes: embora a 

proficiência média nacional em português tenha passado de 196 em 2013, para 208 

em 2015, parte expressiva dos alunos ainda se encontra nos níveis mais baixos da 

escala de proficiência, que se estende entre 0 e 9. A Bahia tem números inferiores 

aos da média nacional: mais de 75% dos alunos baianos estão entre as faixas de 0 a 

4 (níveis mais baixos de proficiência) em Língua Portuguesa1. 

Atuando como formadora de professores e como técnica pedagógica na 

Assessoria dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na cidade de Itabuna-BA, pude 

observar que muitos alunos das escolas nas quais acompanhei o trabalho didático- 

pedagógico fazem parte da realidade apontada nas pesquisas e  avaliações 

sistêmicas sobre o desempenho em Língua Portuguesa. Quando atuava como 

professora, os meus alunos também finalizavam o quinto ano com um baixo 

 

 
1 Fonte: Diretoria de Avaliação da Educação Básica – DAEB/INEP. 
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desempenho em português. Entretanto, saber que as coisas não iam bem, não foi 

suficiente para eu alterar a minha prática. 

Em minhas aulas de Língua Portuguesa para as turmas do 4o e 5o ano, recordo- 

me de privilegiar os conteúdos gramaticais, usando o texto como pretexto, com 

atividades para os alunos marcarem as classes gramaticais que estavam sendo 

estudadas. Lembro-me também de que gramática era gramática, leitura era leitura e 

produção de texto era produção de texto. Não refletia sobre a minha prática, não 

conhecia as concepções e as várias abordagens do fenômeno linguístico, seguia o 

livro didático. Quando me perguntavam em que perspectiva eu trabalhava, dizia que 

era na perspectiva do letramento, já que usava o texto em sala de aula, destacando 

alguns elementos de sua forma composicional. 

Uma crise interna começou a se instalar, quando li Aula de Português, de 

Irandé Antunes. Comecei a autoavaliar a minha prática e as minhas concepções. No 

livro, a autora estrategicamente promove a desconstrução de ideias acerca do ensino 

de Língua Portuguesa, confrontando o que se ensina com os objetivos anunciados 

desse ensino – fica fácil perceber que o que ensinamos não ajuda a formar usuários 

proficientes da língua. A partir daí, novas inquietações, novos incômodos foram se 

instalando. Como formadora, passei a questionar a significância do ensino de 

gramática nos moldes como era feito no ciclo da alfabetização e as práticas de ensino 

predominantes no 4o e no 5o ano. 

Segundo a concepção sociointeracionista de ensino de língua, defendida nos 

estudos de Antunes e de outros estudiosos, a gramática não é vista como um 

conteúdo da escola, ela é reconhecida nas práticas de linguagem quando os sujeitos 

materializam a língua. Nessa perspectiva, a prática de análise linguística é condição 

para o desenvolvimento da escrita e da leitura pelo aluno. Assim, a gramática precisa 

ser ensinada, mas dentro de um outro modelo. 

Posso dizer que, diante desse meu desconforto na condição de professora e 

de formadora de professores, e impulsionada pelas primeiras leituras, decidi realizar 

esta pesquisa2, na expectativa de que ela pudesse colaborar para o trabalho com a 

gramática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 
 

 

2 O projeto intitulado “O PROFESSOR E O ENSINO DE GRAMÁTICA: o que ensina, como se ensina, 
para que se ensina”, que deu origem a esta pesquisa, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
– UESC em julho de 2016, conforme o parecer nº 57708916.1.0000.5526. 
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O exercício da docência e a curiosidade sobre o objeto nos colocou a seguinte 

questão: o trabalho com gramática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental colabora 

para a formação de leitores e produtores de textos? Se sim, como isso acontece? Se 

não, por que não colabora? 

Considerando essa questão e o fato de que esta pesquisa é realizada no 

contexto do Mestrado Profissional, cabe-nos debruçar sobre duas proposições de 

natureza diversa, mas complementares: a primeira, de função diagnóstica; a segunda, 

de função didática. Essas proposições estão respectivamente ligadas aos objetivos 

gerais que são: identificar as práticas de ensino de gramática nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, considerando o que se ensina, como se ensina, para que se 

ensina; e promover o ensino do eixo da gramática articulado ao ensino dos eixos da 

leitura, da escrita e da oralidade. Para desenvolver a pesquisa, propomos os 

seguintes objetivos específicos: caracterizar a formação inicial e continuada dos 

professores sujeitos da pesquisa; identificar concepções e crenças dos professores 

acerca de gramática e de ensino de gramática; identificar as concepções de  

gramática e de ensino de gramática nos livros adotados pelos professores; e elaborar, 

com os professores sujeitos da pesquisa, um caderno didático com os relatos da ação 

pedagógica desenvolvida em sala de aula para o ensino produtivo da gramática. 

Partindo desses objetivos e das reflexões que se apresentam nesta pesquisa, 

optamos pela realização de uma pesquisa do tipo qualitativa, a partir dos 

procedimentos metodológicos do estudo de caso, com o desenvolvimento de uma 

proposta de ação didática. A pesquisa foi realizada com cinco professoras que atuam 

do 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental, em uma escola da rede municipal de ensino 

de Ilhéus, Bahia. 

Este trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro, apresentamos e 

discutimos variadas concepções de gramática e variadas metodologias de ensino de 

gramática. No segundo, apresentamos os instrumentos e os procedimentos 

metodológicos, os sujeitos da pesquisa, e realizamos a análise dos dados. No terceiro 

capítulo, apresentamos os momentos do desenvolvimento da proposta de ação e o 

caderno didático com os relatos, realizados pelos professores sujeitos da pesquisa, a 

partir da ação pedagógica. Esse último capítulo é fundamental no contexto do 

Mestrado Profissional, que exige um produto resultado de uma ação pedagógica 

idealizada e aplicada. 



21  

2. GRAMÁTICA: CONCEPÇÕES E METODOLOGIAS DE ENSINO 

 
“Para perceber os fatos, precisamos de teoria.” 

Irandé Antunes 

 
 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar variadas concepções de gramática 

e variadas metodologias de ensino de gramática. Ele está organizado em cinco 

seções: a seção “Língua e Gramática – como se concebe a primeira define como se 

ensina a segunda”, que defende que as concepções de língua dos professores vão 

definir e orientar sua prática de ensino de gramática; a seção “O ensino de gramática 

na escola – pontos e contrapontos”, que propõe uma discussão sobre fatores que têm 

influenciado as escolhas teóricas e didático-metodológicas dos professores (formação 

inicial e continuada, livro didático, por exemplo); a seção “Gramáticas – tipos, 

conceitos e saberes”, que descreve as acepções de gramática e os saberes 

imbricados em cada uma; a seção “Diferentes concepções de gramática, diferentes 

abordagens metodológicas”, que objetiva refletir sobre o que se mostra hegemônico 

metodologicamente – uma prática de ensino de gramática a partir da transmissão ou 

da reflexão? –; por fim, a quinta seção, intitulada “O ensino de gramática na prática de 

análise linguística”, que apresenta nosso ponto de vista sobre o ensino de gramática 

no contexto dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 
2.1 Língua e Gramática – como se concebe a primeira define como se 
ensina a segunda 

 
Qualquer prática de ensino de gramática, da mais conservadora à mais 

inovadora, reflete as concepções que temos acerca do que é uma língua. Por isso, 

consideramos indispensável, no início dessa discussão, relacionar concepção de 

língua e ensino de gramática, pois concordamos com Castilho (2012, p. 42), quando 

ele diz que “(...) temos que dispor de um ponto de vista teórico sobre as línguas e 

suas gramáticas. Temos de dispor de uma teoria sobre elas”, na expectativa de que 

conhecendo-as, as decisões metodológicas poderão ser mais precisas, mais 

coerentes e mais adequadas ao que se pretende ensinar. 

Antunes (2003) destaca que, ao longo dos estudos linguísticos, duas grandes 

tendências têm marcado a percepção dos fatos da linguagem: uma que concebe a 
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língua como um sistema em potencial, como conjunto abstrato de signos e de regras, 

desvinculado de suas condições de uso; e a outra que vê a língua como atividade 

social e interativa, vinculada às circunstâncias concretas e diversificadas de 

comunicação. 

Conscientes dessas concepções, seria possível, segundo os pesquisadores, 

aos professores, refletir mais claramente sobre o que se ensina, como se ensina e 

para quê se ensina gramática em sala de aula. O professor saberia, por exemplo, que 

linha teórica da linguagem sustenta sua prática, se está fundada em uma concepção 

tradicional ou se em uma concepção sociointeracionista. 

 
2.1.1 Quando a concepção é tradicional 

 
 

Aqueles que concebem a língua como um conjunto de signos e de regras, 

desvinculado de suas condições de uso, a compreendem sob o ponto de vista da 

abordagem tradicional. Antunes (2014, p. 16) alerta para os riscos de tomarmos a 

língua como objeto de ensino por um viés tão somente abstrato: 

 
Acreditar numa língua abstrata, numa língua potencial, numa língua 
hipotética, que talvez possa acontecer, não se sabe em qual contexto, dita 
não se sabe com que intenção, não se sabe a quem, não se sabe se 
oralmente ou se por escrito, se formal ou informalmente, só pode resultar, na 
prática da sala de aula, em opções de: fazer listas de palavras; identificar a 
função sintática de termos e orações; ...; ... fazer aquelas coisinhas “sem 
graça e sem proveito” que todos nós, mais velhos, nos cansamos de fazer! 

 

Pedimos licença a Antunes, para acrescentar que “fazer aquelas coisinhas sem 

graça e sem proveito” não são privilégio dos mais velhos. Até por isso os jovens se 

mostram enfarados do ensino de português. Tomar a língua como um fenômeno 

abstrato vem de longe, o que não significa que tenha perdido força. 

Parte significativa dessas práticas foi se delineando mais ou menos no século 

III a.C., na Grécia Antiga, época em que os pressupostos da gramática tradicional 

foram tomando forma, inclusive, algumas terminologias que herdamos, como nome, 

verbo, artigo, pronome, preposição, advérbio, conjunção. Os primeiros estudos sobre 

a sintaxe da língua também datam dessa época. Silva (1996, p. 15) esclarece: 

 
As gramáticas tradicionais hoje oscilam entre dois polos: ou partem das 
funções sintáticas, tratando em seguida das partes do discurso ou classes de 



23  

palavras; ou partem destas para chegar às funções sintáticas. Essas duas 
direções já se delineavam no século V a.C., tendo predominado a segunda. 

 

Uma rápida verificação nos currículos de português é suficiente para sinalizar 

que Silva tem razão: o polo predominante é aquele que vai das classes de palavras 

paras as funções sintáticas. Editoras e autores de livros didáticos sabem que a menor 

alteração nessa ordem pode ser razão para provocar a rejeição do material pelo 

professor. 

Dos gregos também herdamos a máxima de que existe uma maneira certa e 

bonita de falar e escrever inspirada na forma de se expressar dos grandes poetas e 

escritores. Segundo Silva (1996), a gramática tradicional, desde a sua origem, 

procurou estabelecer regras de um determinado modelo ou padrão, para aqueles que 

já dominavam outras variedades da língua. 

A preocupação em instituir padrões linguísticos, avaliando o que está certo e o 

que está errado, nos encaminhou, segundo Antunes (2007, p. 120), para “um 

normativismo exacerbado que se orientava pelo fio estreito do ‘gramaticalmente 

correto’”. 

Assumindo o caráter normativo, os gregos: desconsideraram a pluralidade dos 

falares ao estabeleceram padrões de correção; anularam a língua realmente falada 

pela comunidade linguística, embora a língua dos poetas já se apresentasse obsoleta; 

não consideraram que a língua poderia sofrer variação e mudança. O  que 

surpreende, entretanto, não é o fato de os gregos assumirem esse caráter normativo, 

mas que, ainda hoje, a despeito dos inúmeros acontecimentos no campo das ciências 

da linguagem, como já dissemos, essa ainda seja a base do ensino de gramática nas 

escolas. Como bem denuncia Bagno (2009, p. 170), 

 
A doutrina gramatical tradicional, mais velha que a religião cristã, passou 
incólume pela grande revolução científica que abalou os fundamentos do 
conhecimento e do pensamento ocidental a partir do século XVI. Basta 
examinar o que acontece na escola. [...] os termos e conceitos da gramatica 
tradicional – estabelecidos há mais de 2300 anos! – continuam a ser 
repassados praticamente intactos de uma geração de alunos para outra como 
se desde aquela época remota não tivesse acontecido nada na ciência da 
linguagem. 

 

O uso da exclamação, por Bagno, em “estabelecidos há mais de 2300 anos!” 

revela o quão é surpreendente – e chocante? – também para ele o fato de os 

princípios da gramática tradicional continuarem hegemônicos na escola. De tão 
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antiga, essa visão acabou ganhando contornos de atemporal e, raramente, tem sua 

validade contestada ou sua credibilidade abalada, permanecendo firme e forte em 

muitas práticas de ensino de língua. Em nome dela, as demandas sociais da 

atualidade em relação ao ensino-aprendizagem da língua e o perfil dos alunos são 

relegados. 

As ideias de cunho formalista que começaram a ser elaboradas na virada do 

século XIX para o século XX, com os preceitos objetivados para descrever a natureza 

do fenômeno linguístico, também foram agregadas a essa concepção tradicional da 

língua. A partir de então, a língua passa a ser estudada cientificamente, mas com o 

mesmo caráter de abstração e desvinculada dos contextos de usos reais, e a 

gramática passa a ser compreendida como um conjunto de regras estáticas, com um 

fim em si mesma. 

A visão formalista privilegia o estudo das formas da língua em si mesmas, sem 

considerar contexto e uso. Descrever a conjugação de verbos irregulares, por 

exemplo, é fazer um estudo formalista. Ao voltar-se apenas para a descrição dos 

aspectos da língua, essa concepção, segundo Travaglia (2009), desconsidera o ser 

humano como ser que produz linguagem, não reconhece a propensão humana de se 

fazer ser social, histórico e cultural, por meio da língua. Essa visão caracteriza a 

linguagem como monológica e imanente. Embora nosso estudo não vá se aprofundar 

na questão, é importante citar duas escolas linguísticas que assumiram os 

fundamentos da doutrina formalista: o estruturalismo, a partir do pensamento de 

Saussure (que separa língua e fala); e o gerativismo, com as ideias de Chomsky (que 

separa competência e desempenho). 

Saussure deixou a fala fora de seus estudos porque considerava que os atos 

comunicativos individuais são assistemáticos e ilimitados, e como ele queria fazer 

ciência em um contexto no qual predominava o paradigma positivista de fazer ciência, 

precisava partir de algo que pudesse ser sistematizado, ou seja, da língua. Quanto a 

Chomsky, o desempenho linguístico não despertou seu interesse porque revelava um 

falante/ouvinte não ideal, que não utilizava seu conhecimento linguístico de modo 

regular; em busca de regularidade, Chomsky optou pelo estudo da competência 

linguística. Isso, entretanto, está longe de significar que os estudos de Saussure e de 

Chomsky não contribuíram, e muito, para o avanço dos estudos linguísticos. Assim 

como seria ingênuo acreditar que os dois só compreendiam a língua como 

regularidade – eles escolheram abordar a língua a partir de sua regularidade. 
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Hoje 

Ontem 

Amanhã 

Agora 

Uma 

o 

a 

um 

noite 

dia 

manhã 

tarde 

Estará 

esteve 

está 

estava 

lindo 

bonito 

linda 

bonita 

À luz da visão saussuriana, a teoria gramatical assume o caráter 

cientificamente descritivo, com intuito de descrever as regularidades gramaticais, isto 

é, de analisar como os elementos que compõem a língua se organizam e se articulam 

para formar enunciados. Sob esse ponto de vista, a língua se constitui como uma 

estrutura composta de diferentes hierarquias, a ser explicada pelo que Saussure 

chama de relações paradigmáticas e sintagmáticas. 

As relações paradigmáticas e sintagmáticas funcionam concomitantemente, 

como tentaremos demonstrar pelo exemplo. 

 

 

O eixo paradigmático, que pode ser observado na verticalidade, oferece como 

possibilidades de escolha, por exemplo, “hoje”, “ontem”, “amanhã”, “agora”. 

Entretanto, a partir do momento que escolhe “amanhã”, você não se verá mais livre 

para escolher qualquer um dos tempos verbais – será obrigado a selecionar “estará” 

flexionado no futuro, para combinar com “amanhã”. A partir do momento em que 

escolher o artigo feminino “a”, você será obrigado a excluir do seu leque de 

possibilidades o substantivo masculino “dia”, assim como terá de excluir os adjetivos 

“lindo” e “bonito”, por estarem flexionados no gênero “masculino”. O eixo que precisa 

ser observado na horizontalidade é o sintagmático. 

Foi assim que Saussure chegou à conclusão de que a língua é um sistema 

articulado hierarquicamente em unidades. “A articulação constitui a principal 

característica de um sistema, e é graças a essa característica que podemos dizer que 

a língua que falamos é um sistema” (AZEREDO, 2011, p. 114). 

A escola se apropriou desse conhecimento e assim faz até hoje. Primeiro, se 

ensinam os aspectos fonológicos; depois, os morfológicos, com as classes de 

palavras; e, por último, os sintáticos. São muito comuns atividades nas quais os 

alunos têm que substituir o nome por outros nomes, considerando as flexões de 

número e de gênero, e a variação de grau; ou atividades nas quais os alunos têm de, 

em pequenas frases, substituir um adjetivo por outro. Essas atividades, como se pode 
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concluir, acontecem no âmbito da frase, ignorando a necessidade de se trabalharem 

com contextos reais de uso da língua. 

O fato de a escola ter se apropriado de forma equivocada dos estudos de 

Saussure não impede Castilho (2012, p. 45) de afirmar que “Saussure começava a 

fazer ciência clássica, e da boa”. Para Castilho, o aporte teórico saussuriano veio no 

sentido de romper com a versão tradicional da gramática, vista até então como uma 

mera reunião de elementos pré-fabricados. 

Entender acerca das relações sintagmáticas e paradigmáticas é importante 

para o nosso trabalho, pois é na morfossintaxe que se concentra um dos nossos 

maiores interesses, já que esse conteúdo (classes de palavras, funções sintáticas das 

palavras etc.) é que costuma ser trabalhado nos cinco primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 

O gerativismo de Chomsky, no final da década de 1950, veio com um propósito 

bem próximo. No entanto, o gerativismo difere do estruturalismo, sobretudo, ao 

postular a teoria gramatical partindo do princípio de que uma teoria não seria apenas 

descritiva, mas também explicativa. Chomsky, na elaboração do seu pensamento, fez 

severas críticas à forma como os estruturalistas concebiam a aquisição da linguagem. 

Para ele, a linguagem constitui um componente autônomo da mente, uma capacidade 

genética eminentemente humana. 

Com as críticas que fez ao estruturalismo, Chomsky, segundo Martelotta (2016, 

p. 61), 
 

deixou para trás uma concepção empirista da linguagem, que não conseguia 
dar conta da aquisição e do uso das línguas, demonstrando de forma 
definitiva a existência de mecanismos inatos subjacentes a esses processos. 
Demonstrou que os seres humanos não decoram por estímulos externos as 
frases que utilizam, ressaltando a criatividade humana para a linguagem no 
sentido de que somos capazes de criar um número infinito de frases a partir 
de princípios básicos finitos. 

 

Em outras palavras, os gerativistas postularam que todo ser humano tem um 

dispositivo inato, de herança biológica, o qual lhe confere a competência linguística – 

conhecimento implícito que o falante possui acerca da gramaticalidade da língua que 

fala, ou seja, das regras que governam a sintaxe da língua. Esse pensamento pode 

ser considerado como uma das grandes contribuições do gerativismo no campo 

epistemológico da Linguística, por anunciar a existência de uma gramática 

internalizada. 
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Apesar das amplas contribuições do estruturalismo e do gerativismo, o que se 

pode notar é que, mais uma vez, as questões sociais e interativas foram 

desconsideradas do processo de estudo e análise do fenômeno linguístico: “não 

importava à análise quem, como, quando ou para que se faz uso da língua, uma vez 

que o que está no foco da atenção é tão somente a própria estrutura linguística” 

(OLIVEIRA; WILSON, 2016, p. 236). Essa perspectiva adota uma visão parcial da 

língua, mostrando-se incapaz de explicar a complexidade do fenômeno linguístico. 

 
2.1.2 Quando a concepção é sociointeracionista 

 
 

A visão de língua na concepção sociointeracionista é significativamente 

diferente. Nessa concepção, considera-se língua como meio para o sujeito participar 

das diversas situações comunicativas. O caráter social e interativo da língua – 

estudada em associação às circunstâncias concretas e diversificadas de comunicação 

– assume um lugar de destaque. 

Nesta pesquisa, assumimos os preceitos da concepção sociointeracionista de 

língua e de ensino de língua, cujos pressupostos se firmam em Bakhtin, com a teoria 

da interação verbal, e em Vygotsky, com a teoria do desenvolvimento e da 

aprendizagem, pois ambas destacam que é na interação social que a língua se 

constitui. Além disso, as duas teorias têm o mérito, no nosso entendimento, de 

favorecer um trabalho didático-metodológico cujo fim é a formação de leitores e 

produtores de textos proficientes. 

Os estudos de Vygotsky são importantes para entendermos que o 

desenvolvimento da linguagem se dá nas relações de interação estabelecidas com o 

outro. O sujeito usa a língua para interagir e, interagindo, ele constrói aprendizagens 

que o fazem desenvolver-se cognitivamente cada vez mais. Em outras palavras, a 

criança se insere na rede de significação estabelecida em sua sociedade. Os adultos 

atribuem significado a seus gestos, seus balbucios, seus choros – é assim que ela 

passa a interagir com a linguagem, pela mediação do outro. No seu desenvolvimento 

– não na aprendizagem – a criança vai interiorizando as regras da linguagem que 

constrói na interação social. 

As contribuições de Bakhtin também são fundamentais para entendermos essa 

outra perspectiva de ver a língua. Na teoria bakhtiniana, a língua possui caráter 
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ideológico e vivencial, e não deve ser, por isso, investigada fora de um contexto 

enunciativo, como atesta o fragmento extraído de Bakhtin, 2004, p. 123: 

 
a verdadeira substância da linguagem não é constituída por um 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 pela enunciação ou pelas enunciações. A 
interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da linguagem. 

 

Essa forma de compreender o fenômeno linguístico evidencia que o estudo da 

língua na escola básica não pode desconsiderar a fala (como fez Saussure em função 

de seus objetivos), pois “a língua desempenha funções que são externas ao sistema 

linguístico em si; e as funções externas influenciam a organização interna do sistema 

linguístico” (CUNHA, 2016, p. 158). 

Especificamente em relação ao ensino de gramática3, Bakhtin compreende que 

este deve acontecer numa perspectiva dialógica-pragmática, ou seja, deve estar 

vinculado à prática considerando a língua em uso, num movimento dialógico e 

interativo (PUZZO, 2013). 

Ao destacar o caráter de interatividade da língua, Geraldi (2012, p. 41)4 aponta 

que, por meio da fala o sujeito realiza ações: 

 
[...] mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor 
a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por 
meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, 
a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo 
compromissos e vínculos que não preexistiam à fala. 

 

O fenômeno da interação verbal ultrapassa os limites da estrutura linguística: 

as palavras não são capazes de revelar tudo sobre o que se diz. Há outros aspectos 

que precisam ser considerados, como os semânticos e os pragmáticos. Contudo, é 

bom que se saiba que sem a materialidade das palavras, não há o exercício da 

linguagem, e que tais palavras se devem compatibilizar de acordo com padrões 

morfossintáticos (ANTUNES, 2009). 

 
 
 

3 Em relação ao ensino de gramática, Bakhtin deu sua contribuição no artigo Questões de estilística no 
ensino da língua, traduzido para o inglês em 2004 e em 2013 para português. O artigo foi escrito 
enquanto Bakhtin trabalhava como professor na escola ferroviária no. 39 em Savelova, Kalininskaia 
(Tver) Oblast e, ao mesmo tempo, na escola secundária em Kimri (1942-45) (BAKHTIN, 2004, p.11 
apud PUZZO, 2013, p. 263). 
4 É importante dizer que, para este trabalho, foi feita a leitura do livro O texto na sala de aula, de João 
Wanderlei Geraldi, na versão publicada em 2012. A primeira publicação é de 1984. 
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A língua, nesse viés, é muito mais que a gramática, porém não se pode deixar 

de ressaltar que a gramática é parte integrante da língua. Assim, como parte, ela não 

se constitui sozinha, ou separadamente das atividades verbais realizadas por seus 

falantes, mas, como parte, contribui para a significação do todo. Em outras palavras, a 

gramática não é suficiente, mas é necessária. 

Para ensinar nessa perspectiva, é preciso admitir, como Geraldi (1997) que a 

língua sempre se (re)constrói no processo interlocutivo; que os sujeitos se constituem 

como sujeitos sociais à medida que interagem com o outro; e que as interações se 

dão dentro de um contexto social e histórico. Por esse viés, segundo Geraldi (1997, p. 

12), fica sem sentido estudar a gramática pela gramática: 

 
O aluno, acostumado, desde as primeiras ocupações sérias da vida, a 
salmodiar, na escola, enunciados que não percebe, a repetir passivamente 
juízos alheios, a apreciar, numa linguagem que não entende, assuntos 
estranhos a sua observação pessoal; educado, em suma, na prática 
incessante de copiar, conservar e combinar palavras, com absoluto desprezo 
do seu sentido, inteira ignorância da sua origem, total indiferença aos seus 
fundamentos reais, o cidadão encarna em si uma segunda natureza 
assinalada por hábitos de impostura, de cegueira, de superficialidade. Ao 
deixar a escola, descarta-se quase sempre, e para sempre, “dessa  
bagagem”. Felizmente. 

 

As palavras de Geraldi são claras ao expressarem o quanto o ensino  

tradicional da língua, especificamente o de gramática, é inócuo, sem sentido, vazio. 

Palavras e frases soltas não dizem nada a respeito da língua. Qual a lógica de se 

perder tempo nomeando e classificando palavras e sentenças fora das situações reais 

de uso da língua? 

É importante deixar claro que não endossamos o coro daqueles que defendem 

que não é preciso ensinar gramática. A nosso ver, acreditar que é possível um ensino 

de língua sem considerar seus aspectos gramaticais é, no mínimo, ingenuidade. O 

que não se pode é ensinar gramática para fim nenhum. 

No nosso entendimento, a concepção sociointeracionista entende a língua 

como um fenômeno vivo – e como tal, em construção. Esse entendimento nos obriga 

a descolar o estudo da gramática como uma atividade fim para o lugar de atividade 

meio. Meio para aprimorar as habilidades de leitura e de produção de textos. Meio 

para se expressar melhor em público. Ler o que? Produzir o que? Ler e produzir 

textos, que se materializam nos gêneros textuais. 
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Segundo Antunes (2009), “explorar os gêneros seria uma forma de explorar a 

língua acontecendo” (p. 215). Ela propõe no mesmo texto (p. 214), que a escola se 

dedique ao trabalho com uma gramática que seja mais próxima das operações que as 

pessoas realizam quando usam a língua em situações concretas de comunicação: 

A gramática da língua - [...] – seria a gramática requisitada por esses  
gêneros, em função do que se poderia estabelecer, com mais precisão e 
muito mais consistência, o alcance das regras e, principalmente, o impulso 
para minimizar o estudo das nomenclaturas e das irrelevâncias 
classificatórias. Seria uma gramática dos gêneros, voltada para os diferentes 
domínios sociais de ocorrência desses gêneros, lugar onde a língua, de fato, 
cobra inteira relevância. 

 

Entretanto, adotar essa concepção requer um outro tratamento didático- 

metodológico para os conteúdos gramaticais, um tratamento pautado na prática da 

análise linguística, perspectiva de ensino de gramática que defendemos nesta 

pesquisa. 

Pelo que se configurou, teoricamente, o professor pode “optar” – será que 

podemos falar em opção por parte do professor? – pelo caminho da persistência nas 

práticas fundamentadas na concepção tradicional ou seguir os preceitos da 

concepção sociointeracionista. Na seção seguinte, apresentamos fatores que têm 

contribuído para solidificar as velhas práticas e fatores que têm contribuído para 

despertar novas. 

 
2.2 O ensino de gramática na escola – pontos e contrapontos 

 

A crítica que se faz ao ensino de gramática na escola é que pouca coisa  

mudou desde o tempo da “reforma pombalina5”. As novas formas de compreender o 

funcionamento do fenômeno linguístico não estão sendo convertidas no fazer 

pedagógico do professor e as velhas práticas continuam imperando. 

Embora outros fatores contribuam para que essa abordagem tradicional 

continue com tanto fôlego, destacaremos um fator que, para nós, é o principal, a 

formação intelectual do professor, a qual, segundo Azeredo (2014, p. 81), abarca três 

ordens de coisas: 

 
5 A reforma pombalina corresponde a uma série de medidas no ensino de Portugal, instituída no século 
XVIII, pelo Marquês de Pombal. Primeiro, tornou obrigatório o uso da língua portuguesa no Brasil, e, 
consequentemente, introduziu o estudo da gramática portuguesa como componente curricular 
(SOARES, 2002). 
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• as que ele aprende ouvindo os seus mestres; 

• as que ele passa a saber em virtude do seu empenho e curiosidade; 

• e, principalmente, as que lhe são reveladas na cena pedagógica, 
naquele momento em que, tentando ensinar, ele, na verdade, acaba 
por aprender. 

 

Dentre as três, a primeira, como veremos mais adiante – seção 3.3, intitulada 

“Práticas de ensino de gramática das cinco professoras” –, aparece com bastante 

recorrência nas falas das professoras sujeitos de nossa pesquisa. Todas afirmaram 

que muito do que realizam acerca do ensino de gramática é influenciado pela forma 

como seus professores ensinaram na escola básica. 

Azeredo também parece ter razão quando fala que existem coisas que os 

professores passam a saber em virtude de seu empenho e curiosidade. Nas últimas 

duas décadas, período em que novas teorias linguísticas foram consagradas nos 

documentos oficiais, cursos como PROFA, Gestar I, Pró-letramento, Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa, doravante PNAIC, na esfera nacional, e, na 

estadual, o Programa Pacto pela Educação, com a Proposta para Alfabetizar 

Letrando, doravante PDAL, foram implementados com o objetivo de efetivar 

mudanças paradigmáticas no ensino de português. Os professores sujeitos de nossa 

pesquisa – em nossa opinião, movidos mais pelo empenho que propriamente pela 

curiosidade – fizeram muitos desses cursos, o que, de certo modo, sinaliza o  

interesse em superar eventuais dificuldades no exercício da docência. Em todos 

esses cursos, predomina a visão sociointeracionista de língua, cuja orientação 

principal é para que se trabalhe o conhecimento gramatical na prática da análise 

linguística. Por que não acontecem, então, deslocamentos significativos na prática  

dos professores? 

Bagno (2002, p. 17) sinalizava a possibilidade de configuração de um outro 

cenário para o ensino de português no Brasil: 

 
Considero, pessoalmente, que o ensino de língua no Brasil, neste início do 
século XXI, se encontra numa nítida fase de transição. A maioria dos 
professores que estão se formando agora já têm consciência de que não é 
mais possível simplesmente dar as costas a todas as contribuições da ciência 
linguística moderna e continuar a ensinar de acordo com os preceitos e 
preconceitos da Gramática Tradicional. Por outro lado, como já mencionei, 
ainda não sabem de que modo concretizar essa consciência em prática de 
sala de aula. 

 

O próprio título do referido texto, “A inevitável travessia: da prescrição 

gramatical à educação linguística” demonstra que o pesquisador tratava como 
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“inevitável” o processo de mudança. Entretanto, uma década mais tarde, segundo 

Kleiman e Sepúlveda (2012, p. 11), “uma das maiores dificuldades do professor para 

incorporar as teorias linguísticas que renovam a concepção de estudo de língua é de 

ordem didática”. Na opinião das autoras, os cursos de formação continuada, em geral, 

não têm dado conta dessa dificuldade porque há muita reflexão teórica e um fazer 

ainda muito tímido sobre o como ensinar a partir das reflexões que são feitas. Resta- 

nos, então, concluir que não é só o professor que precisa se atualizar, os cursos de 

formação também precisam. Infelizmente, para Bagno e todos aqueles que, como 

nós, desejam um outro ensino de português, o inevitável não aconteceu. 

Por fim, abordamos as coisas que, segundo Azeredo, são reveladas ao 

professor na cena pedagógica, “naquele momento em que, tentando ensinar, ele, na 

verdade, acaba por aprender”. A nosso ver, merecem destaque na abordagem desse 

item os livros didáticos e as avaliações externas. 

Influenciadas pelas várias e seguidas avaliações do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD)6 – desde o PNLD de 1996, as coleções de português são 

avaliadas do ponto de vista didático-metodológico –, algumas coleções didáticas de 

português começaram, pouco a pouco, a incorporar sinais de um ensino cujo foco do 

trabalho com a gramática é a análise linguística. Os professores que fazem uso 

regular do livro didático em sala de aula e leem o manual do professor tendem a 

incorporar, em suas práticas, teorias e modelos de atividades veiculadas nesses 

livros. A nosso ver, isso caracteriza o LD como um importante instrumento de 

formação em serviço do professor, o que qualifica o PNLD como um dos mais 

importantes programas cujo foco é melhorar a educação brasileira. 

As avaliações externas também funcionam como modeladoras do ensino de 

português. O caso do Ensino Médio é exemplar: as sequentes mudanças nos 

vestibulares, e atualmente, a configuração do Enem, influenciaram o ensino de 

português nessa etapa, como atesta Antunes (2009, p. 222): 

Pouco a pouco, as referências foram se invertendo, e o vestibular é que 
passou a ser ponto de referência para o ensino, em algumas escolas. Assim, 
não era mais o ensino que ditava as regras do vestibular, mas, ao contrário, o 
vestibular é que inspirava, que orientava e dirigia cada setor do ensino médio 
e até do ensino de etapas anteriores (grifo nosso). 

 

6 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho 
pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da 
educação básica. O programa é, até agora, executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada  
ano, o MEC adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento: anos iniciais do ensino 
fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. 
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Exemplos de avaliações externas que influenciaram o trabalho de professores 

do 1o ao 5o ano são a “Provinha Brasil” (aplicada ao final do 2o ano) e a “Prova Brasil” 

(aplicada ao final do 5o e do 9o ano). Criadas para auxiliar professores e gestores 

escolares no acompanhamento do nível de leitura e escrita das crianças, elas também 

acabaram se constituindo em instrumentos de formação dos professores, à medida 

que apontam os objetivos de aprendizagem dos alunos. 

Savioli (2014) nos ajuda a perceber a influência das avaliações na cena 

pedagógica. Ele descreve três estágios no ensino de gramática nas ações escolares 

com base na análise que fez de algumas avaliações externas desde a década de 

1960. 

Entre meados de 1960 e fins de 1970, o autor demarca o primeiro estágio, que 

se caracterizava pelo ensino da gramática pela gramática. O que era valorizado nesse 

momento? Segundo Savioli (2014, p. 139), o conhecimento gramatical valorizado na 

época resumia-se: 

 
• à classificação de palavras, enquadrando-as na nomenclatura 

apropriada; 

• à mera competência de análise mórfica das palavras e descrição do 
seu significado, sem nenhum contexto; 

• à avaliação do conhecimento da norma-padrão por meio de frases 
isoladas, artificiais, marcadas por aqueles erros costumeiros, 
compendiados de maneira repetitiva nos manuais didáticos. 

 

A lógica era simples e objetiva: se os vestibulares propunham questões que 

“cobravam” esses conteúdos, parecia óbvio que a escola deveria se dedicar a ensiná- 

los. No nosso entendimento, o processo se aproximava de uma troca simbiótica: tanto 

as escolas como os vestibulares viam vantagens em se espelharem. O prejuízo era 

dos alunos, que sequer o poderiam supor. 

No início da década de 1980 e fins de 1990, Savioli define o segundo estágio 

como um período de transição e de contrastes. De transição, porque uma outra 

perspectiva de língua e de ensino de gramática começava a ser divulgada em 

produções acadêmicas, fruto das discussões e das severas críticas ao ensino da 

gramática tradicional que aqueciam os cursos de linguística já implantados em 

algumas universidades. De contraste, porque essas discussões, infelizmente, não 

chegaram de forma clara na escola. Muitos professores não souberam colocar em 

prática o que se convencionou chamar de gramática contextualizada, não souberam 

como tratar a questão da variedade linguística, não entenderam a abordagem que 
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deviam fazer do texto. Houve tentativa de acertar? Sim, mas os equívocos superaram 

os acertos. Um exemplo que ilustra essa não compreensão é o uso do texto como 

pretexto para o mesmo fim das atividades registradas no estágio um. Muitos livros 

didáticos que chegaram à escola nessa época vieram também carregados de 

equívocos. Inevitável concluir: mudamos de estágio, mas pouco avançamos, como 

bem esclarece Antunes (2009, p. 52): 

 
Vieram, então, as simplificações inevitáveis. Empenhados em “ensinar  
línguas com base no texto”, “a partir do texto”, através do texto, “de forma 
contextualizada”, algumas propostas de atividades supunham estar alinhadas 
pelas novas perspectivas, simplesmente pelo fato de estarem propondo a 
retirada de palavras e frases soltas dos textos para fazer os mesmos tipos de 
análises que se faziam antes. 

 

Savioli (2014, p. 141) mostra, com exemplo, como o processo que resolvemos 

chamar de simbiótico entre os dois lados – cena pedagógica e vestibular –  

continuava. Ele ilustra com uma questão extraída do vestibular da FUVEST-81, um 

dos mais concorridos e renomados do Brasil. Depois de mandar ler o texto “Dados 

biográficos”, pede-se ao aluno, na questão 1, que 

 
Assinale a alternativa em que ambos os termos tenham, no texto acima, a 
mesma função sintática. 
(a) pateta e prosa 
(b) poeta e caminho 
(c) prova e pedra 
(d) verso e o 
(e) Itabira e riso 

 

Essa questão solicita tão somente o reconhecimento da função sintática de 

termos que aparecem no texto. Qual contribuição do fato gramatical para a  

construção do sentido do texto foi explorada? Nenhuma! Podemos dizer que esse é o 

estado cristalino de uso do texto como pretexto para o ensino da gramática 

tradicional. 

O terceiro estágio tem início no início dos anos 2000. Segundo Savioli (2014, p. 

143), nesse estágio 

 
é que os fundamentos teóricos das gramáticas de base linguística foram 
acolhidos com entusiasmo por grande parte dos responsáveis pelo ensino da 
língua portuguesa. Esse aumento de adesão às novas propostas, com 
certeza, não é mera coincidência nem é por acaso a concomitância com que 
se deu a grande receptividade. É que a revisão crítica que mal se mostrava 
nos anos 1960 teve o seu ciclo de gestação completado, encontrando 
condições favoráveis ao seu nascimento. 
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Permitimo-nos discordar significativamente de Savioli no que se refere a esse 

terceiro estágio. Acreditamos que, nesse momento, se desfaz a relação simbiótica 

entre a cena pedagógica, de um lado, e as avaliações externas e os livros didáticos, 

de outro. 

Concordamos que o ciclo de gestação se completou no âmbito dos estudos 

acadêmicos, o que influenciou mudanças importantes nas avaliações externas e nos 

materiais didáticos. Vamos dar um exemplo que, a nosso ver, pode ajudar o leitor a 

entender o nosso ponto de vista. A Provinha Brasil, uma das avaliações externas mais 

importantes do Ciclo de Alfabetização, foi, inicialmente, elaborada sob a supervisão 

do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Criado em 1991, por Magda Soares, o Ceale, 

desde a sua fundação, tem se destacado pela proposição de um outro ensino com a 

Língua Portuguesa na escola básica. O mesmo Ceale foi, durante muitas edições do 

PNLD, o órgão responsável pela composição da equipe de pareceristas que avaliava 

os livros didáticos de português para o Ensino Fundamental. É previsível que o Ceale 

tenha se valido desses dois importantes trabalhos para apresentar e divulgar sua 

proposta de ensino de português. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também se pretendeu propulsor  

de mudanças nos conteúdos e nas metodologias de ensino. Criado em 1998, pelo 

MEC, com o objetivo de avaliar a qualidade do Ensino Médio no país, a partir de  

2009, os resultados individuais passaram a ser utilizados para a seleção de 

candidatos para o Ensino Superior em universidades públicas através do Sistema de 

Seleção Unificada (SISU). Elaborada por uma equipe de especialistas da área, a 

prova de português sinaliza o abandono do uso do texto como pretexto e da cobrança 

da gramática pela gramática. 

Por tudo isso, não podemos discordar de Savioli no que se refere à completude 

do período gestacional das teorias e metodologias que apontavam a necessidade de 

mudança no ensino de Língua Portuguesa. Podemos dizer que o período gestacional 

deu seus bons frutos: avaliações externas e livros didáticos mais antenados com o 

ensino de português de base sociointeracionista. 

Entretanto, dizer que “os fundamentos teóricos das gramáticas de base 

linguística foram acolhidos com entusiasmo por grande parte dos responsáveis pelo 

ensino da Língua Portuguesa”, para nós, não encontra eco na realidade. 

Consideramos os professores os responsáveis pelo ensino de português e a maioria 



36  

deles ainda se mostra distante de completar a tão propagada virada pragmática no 

trabalho com essa disciplina. 

Na prática, muito estudos aos quais nos referimos neste trabalho, e o nosso 

caminhou na mesma direção, sinalizam que a maioria dos professores ainda transita 

muito no estágio um, alguns estão confusos no estágio dois, e pouquíssimos 

chegaram ao estágio três. Em função da fragilidade da formação inicial e dos 

equívocos da formação continuada, a capacidade dos professores de entender as 

novas propostas e de encontrar estratégias didáticas eficazes para colocá-las em 

prática também se mostra frágil. 

Na seção seguinte, apresentamos os tipos, os conceitos e os saberes 

gramaticais, pois acreditamos que o primeiro passo para a desejada mudança 

paradigmática é a ampliação e o aprofundamento do conhecimento acerca daquilo 

que se ensina. 

 
2.3 Gramáticas – tipos, conceitos e saberes 

 

Alguns autores preferem usar gramáticas7 ao invés de gramática, para  

enfatizar a diversidade de conceitos desse objeto de estudo. Historicamente, teorias 

linguísticas construíram diferentes concepções de gramática: gramática normativa, 

gramática descritiva, gramática internalizada. 

Mesmo correndo os riscos implicados pela generalização, como ela mesma 

sinaliza, Costa Val (2002) traça a seguinte correspondência, a qual consideramos 

adequada: da base da tradição gramatical mais remota e dos estudos estruturalistas 

do século XX, emergiu a gramática descritiva; do contexto político-social que deu 

origem ao conceito tradicional de gramática, de caráter prescritivo-descritivo, surgiu a 

gramática normativa; e dos estudos inaugurados pela teoria gerativa acerca da língua 

como atividade mental, chegamos à gramática internalizada. 

Na escola, essas três acepções de gramática podem ser trabalhadas ao 

mesmo tempo pelo professor de português, como recomenda Possenti (1996): 

partindo de um diagnóstico sobre o conhecimento gramatical para saber o que o 

 

7 O termo gramáticas é muito recorrente nos livros de Marcos Bagno, pois ele é um estudioso das  
áreas de Sociolinguística e da Sociologia da Linguagem. Encontramos também a recorrência do termo 
nos livros de Irandé Antunes, sendo que, em um dos livros, a autora destaca a questão: “Existe uma 
gramática, ou várias gramáticas?”; também destacamos o livro Questões de Linguagem, de Sírio 
Possenti, no qual o autor denomina uma seção com o título “A imagem das gramáticas”. 
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aluno sabe; depois, fazendo um trabalho comparativo das formas com o foco na 

descrição, e, por fim, através de uma atividade para explicitar a aceitação ou rejeição 

social de determinadas formas linguísticas. 

Há, nessa proposição de encaminhamento metodológico, um direcionamento 

para que se realize um trabalho didático-pedagógico que articule os três tipos de 

gramática: ampliar a gramática internalizada implica, entre outras coisas, aprender a 

gramática normativa, por questões de ordem discursiva, política e ideológica; a 

gramática normativa, a nosso ver, deve estar presente o tempo todo, junto com sua 

oponente, a variação linguística - não é preciso saber descrever a língua para saber 

fazer concordância verbal e saber que não fazer concordância é motivo de 

discriminação social. 

No nosso entendimento, o trabalho com essas três perspectivas de gramática 

transcende a concepção reducionista da gramática tradicional, que reconhece e 

legitima sobretudo o trabalho com a gramática normativa. 

A seguir, discorremos sobre os conceitos e o saber gramatical correspondente 

a cada tipo de gramática. Em nossa opinião, é fundamental que o professor se inteire 

desse campo conceitual, para refletir sobre a gramática enquanto objeto de 

conhecimento e enquanto objeto de ensino, uma vez que o (des)conhecimento teórico 

pode alterar, e muito, a perspectiva do que se pretende na prática. 

 
2.3.1 A gramática internalizada 

 

Segundo Franchi (2006, p. 25), “toda criança já chega à escola dominando com 

perfeição uma complicadíssima gramática”. Isso significa dizer que o conhecimento 

gramatical é, antes, um conhecimento ativado nas diversas relações 

sociocomunicativas que estabelecemos com os outros. Sob essa ótica, a noção do 

saber gramática excede aquela ligada ao conhecimento metalinguístico, ocupado 

exaustivamente pelo estudo das nomenclaturas. 

Essa concepção de gramática está atrelada à nossa capacidade linguística, 

capacidade que temos pelo fato de sermos seres humanos, seres históricos e seres 

sociais dotados de linguagem. É o que explica Franchi (2006, p. 24): 

 
A linguagem, seja pela convergência de fatores de natureza antropológica, 
seja por força de uma dotação genética específica, é um patrimônio 
característico de toda humanidade. Uma propriedade do homem, 
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independentemente de fatores sociais, de raça, de cultura, de situação 
econômica, de circunstâncias de nascimento ou de diferentes modos de 
inserção em sua comunidade. Qualquer criança, tendo acesso à linguagem, 
domina rapidamente, logo nos primeiros anos de vida, todo um sistema de 
princípios e regras que lhe permitem ativar ou construir inteiramente a 
gramática de sua língua. 

 

A partir de Franchi, seria impreciso e equivocado dizer que criança não sabe 

gramática. Ela pode não saber sobre a teoria, mas facilmente estrutura frases com 

diferentes intenções comunicativas, seleciona as palavras e as posiciona 

coerentemente numa frase, e, naturalmente, - contudo, é importante dizer que não 

todas as crianças e nem sempre -, flexiona as palavras quanto ao número, gênero, 

grau, tempo etc. Se o professor não percebe essas habilidades em seus alunos, 

revela que ainda não entendeu que existe uma gramática interna. 

Antunes (2012, p. 107) diz que “se alguém fala, sabe a gramática da língua em 

que fala”. Entretanto, é bom deixar claro que falar pode não ser tão simples assim. 

Para manifestar essa competência, o falante mobiliza, inconscientemente, um 

conjunto de princípios e regras estabelecido por sua comunidade linguística, para se 

expressar e para entender o que o outro fala. A fala é uma atividade interlocutiva, 

contextualizada e com propósito. Ao participar dessa atividade, o falante não só 

coloca a sua gramática em ação, mas também convoca todos os outros sistemas que 

compõem a língua. 

Isso nos faz concordar com Antunes (2003, p. 25), quando ela afirma que “não 

existe língua sem gramática”, que “não existe gramática fora da língua”, que “ninguém 

aprende uma língua para depois aprender sua gramática”. Isso nos permite dizer 

também que a gramática internalizada pressupõe a existência de regras, e essas 

regras são respeitadas pelos falantes. As regras, nessa concepção, existem para 

garantir a gramaticalidade da fala. A sua função não é a de regular, por exemplo, 

quando alguém diz muintu caru está o leiti. Esse papel fica para os normativistas, os 

quais apontam a forma “correta” de falar. 

A concepção de uma gramática internalizada amplia o universo linguístico, 

configurando-se como a porta de entrada para o estudo da variedade linguística. A 

respeito disso, Franchi (2006, p. 30) se posiciona: 

 
Fica excluída, assim, a valoração de uma língua ou modalidade de língua em 
relação a outra e qualquer forma de discriminação preconceituosa da 
modalidade popular. Não faz sentido contrapor uma linguagem erudita a uma 
linguagem vulgar, nem tentar substituir uma pela outra. Trata-se de levar a 
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criança a dominar uma outra linguagem, por razões culturais, sociais e 
políticas bastante justificáveis. 

 
Franchi propõe que a escola, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, 

trabalhe com diferentes atividades linguísticas, de leitura, de produção de texto oral e 

escrito etc., para, por meio delas, abordar os princípios e regras da variedade urbana 

de prestígio, evidenciando-os e comparando-os com os da variedade coloquial 

regional usada pelos alunos. 

A gramática internalizada não requer ensino formal. Ela começa a ser 

desenvolvida a partir do momento em que as crianças, ainda muito pequenas, 

participam com os outros das atividades sociais de uso da língua. Elas vão 

aprendendo naturalmente, e aprendem, sobretudo, porque aprender a língua é 

condição sine qua non para a vida em sociedade. 

A aquisição desse saber gramatical se dá na prática: “A gramática é práxis e 

se desenvolve na práxis por um processo de balizamento das possibilidades e 

virtualidades da manifestação verbal, feitas ou aceitas pela comunidade linguística de 

que o falante participa” (FRANCHI, 2006, p. 25). 

É na própria experiência de uso, de ir fazendo tentativas, ouvindo e falando, 

que a língua vai sendo aprendida. Assim, a gramática vai sendo incorporada ao 

conhecimento implícito, cabendo à escola a função de ampliá-lo sistematicamente 

para promover o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno (ANTUNES, 

2007). 

É a partir do conhecimento linguístico que o aluno já tem que o professor 

poderá encaminhar um trabalho relevante e produtivo de estudo da estrutura 

gramatical. 

 
2.3.2 A gramática descritiva 

 
 

Também definida como gramática teórica, a gramática descritiva preocupa-se 

em descrever e explicar como a língua se organiza e funciona. Segundo Franchi 

(2006), no bojo da gramática descritiva saber gramática implica “que o falante tem a 

capacidade de distinguir, nas expressões de uma língua, as categorias, as funções e 

as relações que entram em sua construção, descrevendo com elas sua estrutura 

interna, avaliando sua gramaticalidade” (FRANCHI, 2006, p. 22). 
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A respeito do ponto de vista conferido à gramática descritiva pelas correntes 

teóricas, Castilho (2012) ressalta que o grupo dos formalistas, os estruturalistas e os 

gerativistas, define a gramática como uma entidade a priori. Já os funcionalistas como 

uma entidade a posteriori. A priori, porque os formalistas compreendem a gramática 

da língua como um conjunto de regras estáticas deslocadas do discurso, no qual a 

gramática precede o discurso. A posteriori, porque, para os funcionalistas, a  

gramática é um conjunto de regras observáveis nos usos linguísticos, as quais 

emergem do discurso. 

É importante dizer que o estudo da gramática descritiva não deve se resumir às 

atividades de nomear cada parte da estrutura gramatical com a expressão linguística 

isolada do seu contexto. Esse viés, de cunho formalista, é muito recorrente na prática 

de ensino tradicional. Atividades desse tipo não têm sentido nem para o aluno e nem 

para o professor, porque um não sabe para que aprende e o outro não sabe para que 

ensina. 

Ensinar gramática descritiva, na visão de Possenti (1996), seria planejar o 

ensino a partir da produção efetiva do aluno. Vamos utilizar o mesmo exemplo usado 

pelo autor: suponhamos que o aluno escreva numa de suas histórias uma frase 

simples do tipo nós foi pescar. Essa frase é o suficiente para o professor planejar sua 

aula trabalhando a estrutura gramatical. Primeiro implicaria, de acordo com o autor, 

em escrever essa frase no quadro e discutir com os alunos quem, tipicamente, 

poderia falar daquele jeito, se, e em que condições, pode ser usada na escrita, se é 

adequada e, por fim, quais são as possíveis maneiras de dizer a mesma coisa. Do 

ponto de vista descritivo, tudo que apresenta uma sequência gramatical, que se 

enquadra em qualquer uma das variedades da língua, é aceito; então, construções 

como nóis foi pescar; a gente foi pescar; a gente fomos pescar; nós fomos pescar; 

podem ser verbalizadas para dizer a mesma coisa. Esse tipo de atividade também 

tem o mérito de levar a criança a dominar a variedade urbana de prestígio. 

Contudo, esse tipo de aula só é possível quando o professor compreende a 

língua como algo vivo, interativo, heterogêneo. Só assim ele vai entender que a 

gramática descritiva, como define Travaglia (2009, p. 32), “é resultado da observação 

do que se diz ou se escreve na realidade e trata de explicitar o mecanismo da língua, 

construindo hipóteses que expliquem seu funcionamento”. 

Atualmente, muitos trabalhos de natureza pedagógica têm surgido com o 

objetivo de ressignificar o ensino da gramática descritiva na escola, como por 



41  

exemplo a Gramática do Português Brasileiro (2010), de Mario Perini, e a Pequena 

Gramática do Português Brasileiro (2015), de Ataliba de Castilho e Vanda Maria Elias. 

Esses trabalhos merecem atenção especial porque, além de propor uma visão 

diferente da perspectiva tradicional, destinam-se a descrever como se organiza e 

funciona a Língua Portuguesa falada no Brasil. 

Perini (2010, p. 21) descreve os objetivos de sua gramática, buscando elencar 

os pontos que a diferenciariam das chamadas gramáticas tradicionais: 

 
O objetivo deste livro é descritivo: ou seja, pretende descrever como é o PB, 
não prescrever formas certas e proibir formas erradas. Para nós, “certo” é 
aquilo que ocorre na língua. [...] nesta gramática estamos estudando as 
formas que ocorrem no contexto falado informal – não em textos publicados, 
nem em discursos formais de formatura. [...] Outra característica importante 
deste livro, que não deixará de chamar a atenção dos leitores, é que ele 
inclui, em maior medida que as gramáticas usuais, a apresentação, 
explicitação e discussão dos conceitos utilizados na análise. Assim, noções 
como sintagma nominal, sujeito, função sintática, papel temático, classe de 
palavras e outras são explicadas com certo detalhe. Discuto também, em 
certos pontos, o porquê de se utilizar esses conceitos na análise – e isso não 
aparece nas gramáticas tradicionais. 

 

Convidado, com outros gramáticos, a se colocar a respeito do objetivo de ter 

escrito uma gramática, Perini assim afirma: “Defino minha obra gramatical como a 

tentativa de encontrar respostas às perguntas: por que ensinar gramática? Que 

gramática ensinar?” (PERINI, 2014, p. 48). 

Castilho (2014) também deixa claro para o leitor que sua opção é pela 

descrição gramatical da língua enquanto produto-processo. Assim, sua proposta se 

distancia, e muito, de um trabalho calcado na ótica da gramática descritiva formalista. 

Outra característica que aproxima os trabalhos de Perini e Castilho é a forma 

de conceber metodologicamente o trabalho com a gramática descritiva. Tanto Perini 

(2010, p. 39) como Castilho (2015, p. 44), na ordem, consideram que a descrição 

gramatical deve seguir os mesmos princípios de uma investigação científica: 

Assumir uma atitude científica frente ao fenômeno da linguagem [...] significa 
admitir o questionamento, aceitar a necessidade de justificar as afirmações 
feitas e dar lugar à dúvida sistemática, e não à vontade de crer (que é a maior 
inimiga do espírito científico). Trabalhamos com fatos e teorias, e não com 
crenças e dogmas. 

 
Não se faz ciência com um montão de certezas, e sim com um conjunto de 
perguntas, para as quais procuraremos respostas, sabendo de antemão que, 
em matéria de linguagem, mais de uma resposta correta é perfeitamente 
aceitável, desde que o raciocínio tenha sido consciente. 
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Perini discorda categoricamente da concepção que considera a língua como 

uma coisa pronta, imune às mudanças, e afirma que “nenhuma descrição gramatical 

pode, portanto, ter a pretensão de ser completa ou definitiva” (PERINI, 2010, p. 22). 

Isso faz todo sentido, já que o que se sabe hoje sobre a estrutura da língua é bem 

diferente do que se sabia no passado e, como a Linguística é uma ciência, e as 

ciências evoluem, a tendência é a de saber ainda mais. 

Isso precisa estar claro para o professor, a fim de que o ensino da gramática 

descritiva não sirva apenas para as prescrições da gramática normativa. Quando 

essas coisas não ficam claras, o ensino de língua retoma o que é da tradição 

gramatical, volta-se, exclusivamente, para o engessamento do que disseram há mais 

de dois mil anos atrás. 

 
2.3.3 A gramática normativa 

 
 

A gramática normativa, também chamada de gramática prescritiva, preocupa- 

se com o ensino da variedade urbana de prestígio. Com efeito, esse tipo de gramática 

diz respeito ao “conjunto de regras que devem ser seguidas por aqueles que querem 

‘falar e escrever corretamente’” (GERALDI, 2012, p. 47). 

O ensino de gramática normativa na visão tradicional caracteriza-se fortemente 

como excludente, pois desconsidera a pluralidade de falares que existe numa mesma 

língua, e o resultado disso, em termos linguísticos, é a valoração linguística da norma 

considerada culta e a discriminação das variedades ditas populares. Assim, todos os 

esforços de renovação curricular feitos nas últimas décadas estão, prioritariamente, 

voltados para a descaracterização desse tipo de ensino. 

Bagno (2002, p. 29) denuncia a dificuldade daqueles que não têm acesso a 

uma escola de qualidade de se apropriarem da chamada língua padrão: 

 
Como a educação de qualidade ainda é privilégio de muito pouca gente em 
nosso país, uma quantidade gigantesca de brasileiros permanece à margem 
do domínio das formas prestigiadas de uso da língua. Assim, tal como 
existem milhões de brasileiros sem terra, sem escola, sem teto, sem trabalho, 
sem saúde, também existem milhões de brasileiros que poderíamos chamar 
de “sem língua”. Afinal, se formos acreditar no mito da língua única 
(identificada como a norma-padrão tradicional), existem milhões de pessoas 
neste país que não têm acesso a essa “língua”, que é empregada pelas 
instituições sociais, pelos órgãos do poder – são os sem língua. 
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Para preservar essa “língua única”, destacada por Bagno, a gramática 

constituiu-se com base na exclusão. Robins8 (1979 apud VIEIRA, 2016, p. 23) revela 

que os gregos alexandrinos praticaram essa exclusão consciente e deliberadamente: 

Os alexandrinos tinham consciência de que a língua dos poemas homéricos 
não se identificava precisamente com nenhum dialeto grego vivo da época, 
haja vista o caráter mutável de qualquer língua natural humana. Sendo assim, 
na tentativa de preservar essa língua “correta” dos “barbarismos” que 
pairavam nos domínios macedônicos, os gramáticos alexandrinos cometeram 
o que Lyons (1968:9) chama de “falácia clássica no estudo da lingua(gem)”: 
reconheceram que a língua tinha sofrido mudanças, mas avaliaram tais 
mudanças negativamente, além de quererem igualar o grego escrito nos 
séculos VI e V a. C., em Atenas, ao grego falado no século III a. C., em 
Alexandria. 

 

A exclusão linguística continua, hoje, firme e forte, embora motivada por outras 

razões. Valoriza-se a variedade urbana de prestígio, sobretudo, pela possibilidade de 

ascensão socioeconômica. A sociedade, a escola, os pais, os alunos e os professores 

supervalorizam a necessidade de ensino dessa variedade, apontando-a como 

condição para o aluno ler e compreender textos orais e escrever bem, e assim 

conquistar espaços socialmente privilegiados. Supervalorizam tanto que excluem 

todas as outras variedades, inclusive a própria, dizendo que não sabem falar ou que 

falam “errado”. 

Assim, a partir de uma visão reducionista, acabam concluindo que uma pessoa 

que não fala a variedade urbana de prestígio não conhece a gramática da língua. No 

bojo da gramática normativa, o saber linguístico é ter o conhecimento da norma- 

padrão para ler, escrever e falar “bem”. Um saber que tradicionalmente a escola 

agrega ao saber metalinguístico aliado à prescrição, marcando o que é certo e o que  

é errado, o que é válido e o que não é válido, o que pode e o que não pode na língua, 

acreditando que, de tal maneira, os alunos serão capazes de ler e compreender  

textos de forma proficiente. Segundo Perini (1997, p. 50), 

 
quando justificamos o ensino de gramática dizendo que é para que os alunos 
venham escrever (ou ler, ou falar) melhor, estamos prometendo uma 
mercadoria que não podemos entregar. Os alunos percebem isso com 
bastante clareza, embora talvez não o possam explicitar; e esse é um dos 
fatores do descrédito da disciplina entre eles. 

 

Não discordamos de Perini, mas é preciso ressaltar, no nosso entendimento, 

que o ensino de gramática tornou-se uma falácia pelo modo como, geralmente, ele é 

8 ROBINS, R. H. (1979). Pequena história da linguística. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico/Brasília: INL. 
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encaminhado. Neste trabalho, vamos defender que o ensino de gramática é condição 

para a formação de jovens proficientes em leitura e produção textual. A questão é: 

que gramática ensinar e como ensinar? 

Para Bagno (2009), pode até ser que com a metodologia hegemônica se 

aprenda alguma coisa sobre a língua, mas isso não cria condições para o aluno 

aprender a usá-la. Na opinião de Bortoni-Ricardo (2014), trata-se de um ensino no 

mínimo ineficaz, pois desconsidera a língua como uma atividade social, isolando-a 

das suas funções de uso. Antunes (2009) também comunga dessa visão e diz que é 

“lamentável” que a escola continue optando por um trabalho nessa perspectiva. Para 

ela, as práticas de ensino de gramática em torno da nomenclatura, ou fechadas na 

análise morfossintática de frases soltas e na produção de textos artificiais, têm, na 

maioria das vezes, ignorado que a língua como fato sociocultural e histórico está a 

serviço das nossas necessidades comunicativas. 

Por tudo isso, alguns estudiosos e profissionais ligados à área de ensino de 

língua portuguesa defendem que o estudo da língua com base unicamente nas regras 

da gramática normativa precisa ser banido da escola. Todavia, há aqueles, com quem 

concordamos, que defendem que o grande problema não está no ensino da variedade 

urbana de prestígio, mas como esse ensino se organiza. 

O que se passou a defender acerca do ensino da variedade urbana de 

prestígio, na escola, pode ser conferido nas palavras de Neves (2015, p. 157): 

 
A escola é o foro institucionalmente preparado para colocar os falantes nas 
situações de uso prestigiado da língua, e isso tem de ser feito dentro do 
princípio de que a norma-padrão é um uso linguístico tão natural e legítimo 
quanto qualquer outro, e que dela tem o direito de apropriar-se todo e 
qualquer usuário da língua, a fim de que esteja preparado para versar em 
padrão adequado nas diversas situações reais os seus enunciados. [...] A 
escola está instituída justamente para, desse ponto de partida, caminhar, em 
trabalho participativo, para colocação dos seus alunos em outras situações 
que acionem outros padrões, aos quais eles terão de chegar pela construção 
e pelo aproveitamento de situações vividas de interação, nunca pelo 
oferecimento de lições prontas – avulsas – de “boa” linguagem. 

 

 
Neste trabalho, defendemos que é dever da escola ensinar a variedade urbana 

de prestígio, sem, entretanto, criar estigmas em torno das outras variedades. 

Defendemos que o papel da escola é mostrar aos alunos o quanto a língua é 

dinâmica. 
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Em síntese, uma coisa é certa: esses três tipos de gramáticas se configuram 

como saberes importantes para a prática de ensino do professor de Língua 

Portuguesa. Concordamos com Franchi (2006)9 quando diz que os professores  

devem conhecer muito bem cada uma destas gramáticas: a gramática da variedade 

urbana de prestígio; a gramática da variedade linguística dos alunos e a gramática 

teórica. 

Com base também em Franchi (2006), no quadro a seguir, destacamos o tipo, 

o conceito e o saber correspondente a cada tipo de gramática. 

 

Quadro 1 – Tipos de gramática, conceitos de gramática, e o saber gramatical 

TIPO DE 
GRAMÁTICA 

INTERNALIZADA 

CONCEITO DE GRAMÁTICA 

 
Corresponde ao saber linguístico que 
o falante de uma língua desenvolve 
dentro de certos limites impostos pela 
sua própria dotação genética humana, 
e condições apropriadas de natureza 
social e antropológica. 

SABER GRAMÁTICA 

 
Diz respeito à ativação do 
conhecimento implícito que o falante 
tem sobre a língua. Esse saber se 
constrói e se desenvolve na 
atividade linguística, não 
necessariamente nas atividades 
propostas na escola, mas também 
nas experiências linguísticas que a 
criança mantiver no seu ambiente 
social. Significa dominar os 
princípios e regras pelos quais se 
constroem as expressões de sua 
língua. 

 

DESCRITIVA É um sistema de noções mediante as 
quais se descrevem os fatos de uma 
língua, permitindo associar a cada 
expressão dessa língua uma 
descrição estrutural e estabelecer 
suas regras de uso, de modo a 
separar o que é gramatical do que não 
é gramatical. 

Significa que o falante tem a 
capacidade de distinguir, nas 
expressões de uma língua, as 
categorias, as funções e as relações 
que entram em sua construção, 
descrevendo com elas sua estrutura 
interna e avaliando sua 
gramaticalidade. 

 

NORMATIVA É o conjunto sistemático de normas 
para bem falar e escrever, 
estabelecidas pelos especialistas com 
base no uso da língua consagrado 
pelos bons escritores10. 

Significa que o falante tem 
conhecimento das normas para bem 
falar e bem escrever e as domina 
tanto nocionalmente quanto 
operacionalmente. 

 

Fonte: Elaborado a partir de Franchi (2006) 
 
 
 

 
9 É importante dizer que para este trabalho foi feita a leitura do livro “Mas o que é mesmo “Gramática”?, 
de Franchi et al., na versão organizada por Sírio Possenti, publicada em 2006, sendo que sua primeira 
publicação foi em 1987. 
10 A norma padrão, hoje, não se espelha no uso dos “bons escritores”, mas nos usos formais da 

imprensa e dos documentos oficiais. Mesmo porque, depois do Modernismo, os “bons escritores” 
deixaram de usar a norma padrão. 
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Nossa intenção ao dar maior visibilidade ao saber linguístico que cada um dos 

tipos de gramática imprime é porque postulamos que, para desenvolver ações 

didático-pedagógicas significativas e promover um ensino mais produtivo de 

gramática, o professor precisa ter esse conhecimento. 

 
2.4 Diferentes concepções de gramática, diferentes abordagens 

metodológicas 

 
Esta seção trata das abordagens didáticos-metodológicas, a transmissiva e a 

construtivo-reflexiva, que se equacionam a partir de dois modelos distintos de ensinar 

a gramática. É importante trazer essas abordagens porque isso nos permite perceber 

o quanto o tratamento mais reflexivo ou mais transmissivo do conhecimento 

gramatical pode ter consequências diferentes. 

 
2.4.1 DEFINIÇÃO + EXEMPLO + EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO = perspectiva 

transmissiva 
 

A prática pedagógica tradicional apoia-se na abordagem transmissiva, cuja 

preocupação é a de repassar e transmitir informações prontas, de maneira que os 

alunos possam repeti-las e reproduzi-las da mesma forma que foram passadas pelo 

professor. “Passar”, “repassar”, “transmitir”, “repetir”, “reproduzir” são verbos que 

dizem muito sobre o preceito orientador da abordagem transmissiva: o conhecimento 

gramatical está pronto e acabado e, por isso, pode e deve ser repassado pelo 

professor aos alunos. 

Para isso, o professor recorre às aulas expositivas e às atividades que 

privilegiam o treino, partindo sempre da lógica: DEFINIÇÃO + EXEMPLO + 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO. Para iniciar, o professor apresenta conceitualmente o 

conteúdo (diz o nome, o conceito e como se classifica), depois exemplifica (através de 

palavras e frases soltas), e, por fim, propõe exercícios para os alunos praticarem – tal 

qual o modelo dado como exemplo – e fixarem o conteúdo. 

Seguindo essa abordagem pedagógica, o ensino de gramática se assenta na 

perspectiva de valorização da língua como produto: o professor apresenta o conteúdo 

para o aluno como algo pronto e acabado; as atividades de linguagem são artificiais, 

ou seja, não promovem a reflexão sobre o uso real da língua; os conhecimentos 

gramaticais são restritos aos conteúdos clássicos – o estudo das classes gramaticais 
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e o estudo dos termos da oração, respectivamente, as conhecidas análise morfológica 

e análise sintática. 

Neves (2012, p. 193) denuncia que “a gramática que a escola tem oferecido a 

seus alunos não é a da língua competência, também não é a da língua discurso, é 

simplesmente a sistematização fria e inerte do sistema da língua”. Essa língua, como 

diz Antunes (2007, p. 105), “parece uma coisa oca”, é vazia, sem significação, 

totalmente simplista e deslocada dos contextos de uso, reduz a possibilidade de uma 

interação mais sofisticada, mais planejada, mais intencionada do sujeito com o 

mundo. 

Um ensino, é preciso dizer, bastante coerente com o tipo de abordagem que 

visa à mera reprodução, à repetição, à exatidão e à memorização da nomenclatura e 

das classificações gramaticais. Aliás, no nosso entendimento, essa coerência é um 

dos fatores que explica a vida longa desse modelo de ensino. 

Nesse cenário, não há abertura para a reflexão. O aluno é visto como uma 

tábula rasa e a língua como um conteúdo da escola, interpretada como uma novidade 

para o aluno. Bagno (2002, p. 21) tece a seguinte crítica à pedagogia tradicional no 

ensino da língua materna: 

 
Essa pedagogia tradicional opera com a antiga noção filosófica da tábula 
rasa, como se o primeiro dia da criança na escola fosse também seu primeiro 
dia de contato com sua língua materna – despreza-se quase totalmente o 
conhecimento da língua que a criança já traz de sua atividade linguística no 
seio da família e no grupo social em seus primeiros anos de vida, 
desconsidera-se seu uso intuitivo, eficaz e criativo dos recursos da língua. 

 

Essa opção por não legitimar o saber que a criança construiu antes de entrar 

na escola acontece porque o ensino privilegia o estudo das normas e das regras 

gramaticais da variedade urbana de prestígio social, reconhecendo apenas a 

existência da gramática normativa, por isso é que, dentre os conteúdos mais 

recorrentes e mais prestigiados pelos professores, está a concordância – um dos 

ícones da língua urbana de prestígio. A prática de ensino revela-se, assim, prescritivo- 

descritiva. Na verdade, muito mais prescritiva do que descritiva. 

Como se o contexto já não fosse suficientemente grave, Neves (2015) 

denuncia que a gramática ensinada na escola não tem sido nem a normativa. O 

professor, mesmo atento à crítica feita à gramática tradicional, em relação à ineficácia 

do ensino no desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção textual, 
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tem, pela força de legitimar o seu papel, reduzido as aulas de gramática a uma 

simples exposição da nomenclatura. As observações que fizemos em sala de aula, no 

âmbito deste trabalho, apontam que Neves tem razão em sua crítica. Oportunamente, 

apresentaremos os resultados dessas observações. 

Essas aulas de gramática têm sido criticadas por Travaglia (2009), para quem  

a escola perde muito tempo repetindo sempre os mesmos conteúdos  

metalinguísticos: classificação de palavras e suas flexões, análise sintática do período 

simples e do período composto, a que se acrescentam ainda noções de processos de 

formação de palavras e regras de regência e concordância, bem como regras de 

acentuação e pontuação. Acrescentamos às críticas de Travaglia, o fato de o estudo 

desses conteúdos ser acompanhado de pouquíssima reflexão. 

Com o avanço dos estudos linguísticos, as fragilidades e as limitações dessa 

perspectiva têm sido pontuadas por vários autores. Kleiman e Sepúlveda (2012) 

identificam que há problemas tanto na concepção do objeto a ser ensinado quanto 

nas categorias e análises propostas. 

A tendência é que o estudo de gramática, nessa perspectiva, não reconheça o 

texto como unidade de ensino, usando-o como pretexto, primeiro, para execução das 

atividades de leitura e interpretação com o objetivo de localização de informações 

explícitas. Depois, o texto é fragmentado em frases e palavras, para o estudo 

gramatical, em exercícios de identificação e classificação das classes gramaticais. É 

nesse ato de fragmentar o texto que, segundo Kleiman e Sepúlveda, na maioria das 

vezes, ocorrem os problemas em relação às categorias de análise. Motivada por uma 

concepção abstrata de língua, como produto pronto e acabado, torna-se, de fato, 

improvável que qualquer regra do sistema seja questionada. Há uma confiança 

inabalável nos conceitos gramaticais. 

Segundo as autoras, “por força da tradição e falta de alternativas viáveis, na 

maioria dos cursos de Pedagogia e de Letras, essa é praticamente a única gramática 

ensinada” (KLEIMAN; SEPÚLVEDA, 2012, p. 36). Nossa experiência pessoal sinaliza 

que Kleiman e Sepúlveda têm razão quando se referem à falta de direção dos cursos 

de Pedagogia e de Letras quanto ao ensino de gramática. A maioria dos professores 

do 1o ao 5o ano é formada em Pedagogia. Em função disso, muitos professores 

costumam justificar sua dificuldade com o ensino de gramática, dizendo que “mas eu 

sou formado em Pedagogia”. Embora exerça a docência nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, eu sou formada em Letras. Muitos colegas acreditam que, em função 
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disso, eu não enfrento dificuldades com o ensino de português – o que é um engano. 

Outros colegas formados em Letras passam por dificuldades parecidas. Embora esse 

não seja o foco do nosso trabalho, consideramos importante fazer essa consideração 

como um modo de sinalizar, mais uma vez, a necessidade de se repensar a formação 

inicial nas licenciaturas de Pedagogia e de Letras. 

Retomando a questão da tradição, Kleiman e Sepúlveda (2012, p. 13) 

asseguram que ela continua influenciando e determinando as práticas de ensino de 

português: 

 
Estudos sobre o ensino de gramática em sala de aula mostram que, 
geralmente, o professor focaliza o ensino de novas nomenclaturas e a 
definição de novos objetos linguísticos, não levando em conta aspectos da 
situação do aluno, como faixa etária, interesses e saberes, nem a falta de 
atividades didáticas que facilitem a aprendizagem. É uma situação recorrente 
na história da educação brasileira. Já aconteceu nas décadas de 1980 e 
1990, com objetos da área da Linguística Textual, como a coesão e a 
coerência; com objetos da Semântica Argumentativa, como os operadores 
argumentativos, e ocorre hoje com objetos das Teorias de Enunciação, como 
gêneros discursivos. 

 
 

Costa Val (2002, p. 120) já ressaltava uma década antes o mesmo problema 

denunciado por Kleiman e Sepúlveda: “de nada adiantará substituir os conteúdos da 

gramática tradicional por outros mais atuais e manter o mesmo tratamento formalista  

e classificatório, que só propõe aos alunos a identificação e a categorização dos 

recursos expressivos, sem considerar o seu uso”. Foi exatamente isso que aconteceu 

com o ensino da coesão e da coerência – transformadas em conteúdos, havia em 

praticamente todos os livros didáticos da década de 1990 capítulos dedicados 

exclusivamente a elas. Por isso, de forma categórica, Costa Val propõe o abandono 

da metodologia tradicional. 

Bagno (2009, p. 86) também é enfático ao dizer que: 

 
 

Tem muita, muita, muita, mas muita coisa mesmo para ser feita na escola. Já 
está provado que o ensino da nomenclatura tradicional (que só dá conta, e 
mesmo assim de maneira insuficiente, de analisar a frase solta e nunca o 
texto em sua complexidade) e a prática da análise morfológica e sintática não 
contribuem em nada para formar cidadãos capazes de ler e escrever com 
propriedade, eficiência, criatividade e segurança. 

 

Longe de discordarmos de Bagno, consideramos importante ressaltar que a 

prática da análise morfossintática, do modo como ainda acontece, não contribui para 
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a formação de leitores e escritores proficientes. No entanto, a análise sintática, por 

exemplo, é, a nosso ver, essencial no trabalho com a leitura – textos complexos 

exigem que se ache o sujeito, ou o predicado, para se entender o enunciado, ou o 

parágrafo – e com a produção textual, seja oral ou escrita. A questão é: o que é fazer 

análise sintática? Falaremos sobre isso mais à frente. 

Segundo Antunes (2007), podemos dizer que a prática hegemônica de ensino 

de gramática é fruto de equívocos, advindos da falta de conhecimento científico sobre 

o objeto que se ensina. A autora é sempre incisiva quanto à importância de o 

professor conhecer as bases teóricas que sustentam sua prática, pois, não sabendo 

que caminhos seguir, fica propenso aos equívocos. 

Os equívocos mais recorrentes e com repercussões mais sérias em relação ao 

ensino de gramática, segundo Antunes (2007, p. 38) são: 

 
• língua e gramática são a mesma coisa; 

• basta saber gramática para falar, ler e escrever com sucesso; 

• explorar as nomenclaturas e classificações é estudar gramática; 

• a norma prestigiada é a única linguisticamente válida; 

• toda atuação verbal tem que se pautar pela norma prestigiada; 

• o respaldo para a aceitação de um novo padrão gramatical está 
prioritariamente nos manuais de gramática. 

 

Por outro lado, sabendo como funciona o fenômeno da linguagem, saberemos, 

por exemplo, que a gramática é apenas uma das partes que constitui a língua; que 

falar, ler e escrever com proficiência não é uma questão de saber gramática segundo 

o paradigma tradicional, que saber gramática é muito mais do que saber sobre 

metalinguagem; que o aluno tem um conhecimento gramatical implícito que também 

precisa ser valorizado pela escola; que boa parte dos manuais de gramática é 

obsoleta e não dá conta da complexidade da língua. 

 
2.4.2 USO  + REFLEXÃO + SISTEMATIZAÇÃO = perspectiva construtivo- 

reflexiva 

 
O objetivo didático na perspectiva construtivo-reflexiva, segundo Antunes 

(2003, p. 120), é o de 

criar oportunidades (oportunidades diárias) para o aluno construir, analisar, 
discutir, levantar hipóteses, a partir da leitura de diferentes gêneros de textos 
– única instância em que o aluno pode chegar a compreender como, de fato, 
a língua que ele fala funciona. 
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Por essa via, o ensino torna-se produtivo, relevante, significativo e 

transformador, capaz de despertar e aprimorar as habilidades linguísticas do aluno, 

que, além de ser dotado de linguagem, é visto como ser social e cultural, que produz, 

usa e opera o fenômeno linguístico. 

O ponto de partida dessa metodologia é a observação e a análise,  para, 

depois, formularem-se regras sobre a estrutura e o funcionamento da língua – USO + 

REFLEXÃO + SISTEMATIZAÇÃO. Nesse cenário, o aluno assume o papel de 

explorador dos fenômenos da língua, em um processo que prima pela reflexão, 

inferência e sistematização, sob a orientação do professor. 

Partindo desses pressupostos, os conteúdos de ensino devem ser abordados 

como conhecimentos dignos de uma investigação, partindo do que o aluno sabe para 

o que ele ainda precisa aprender, pois, ao contrário da perspectiva tradicional de 

ensino de gramática, o importante não é a transmissão dos conteúdos, mas o caráter 

reflexivo que esses conteúdos assumem quando se entende que a língua não se 

reduz a meros exercícios gramaticais que se dão nos limites da palavra e da frase, 

como ensina Antunes (2014, p. 47): 

Não basta fragmentar o texto, chegar aos segmentos menores, por exemplo, 
até mesmo para descobrir seus sentidos. É preciso não perder de vista o todo 
do texto, seu eixo temático, seu(s) propósito(s) comunicativo(s), suas 
especificidades de gênero; os interlocutores previstos, o suporte em que vai 
circular etc. [...] A relevância da gramática contextualizada está, exatamente, 
na decisão de não isolar os elementos gramaticais de outros lexicais ou 
textuais, mas, ao contrário, ver a gramática tecendo, junto com outros 
constituintes, os sentidos expressos. 

 

Nesta perspectiva, o texto é peça fundamental, sobretudo, porque as atividades 

de linguagem materializam-se sob a forma de textos. Assim, o texto não deve ser 

usado como pretexto para a continuidade das velhas práticas formalistas, como 

adverte Neves (2015, p. 112): 

 
Quando se valoriza, aqui, o estudo da gramática ancorado na reflexão sobre  
a linguagem a partir de textos, não se propõe usar o texto como pretexto para 
a análise de simples aspectos taxonômicos. Visa-se a verificar exatamente 
nos (variados) usos tudo o que é possível fazer com a linguagem e obter com 
a linguagem [...] 

 

Desde a década de 1980 que João Wanderlei Geraldi argumenta que as 

atividades de linguagem devem partir sempre de um texto e devem estar articuladas 

em três práticas: leitura, produção e análise linguística, com os objetivos de 
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ultrapassar o uso da linguagem como uma atividade artificial e de possibilitar o 

domínio da variedade urbana de prestígio nas modalidades oral e escrita. 

Por que essas atividades artificiais utilizadas no trabalho com a linguagem são 

caracterizadas como artificiais? Geraldi (2012, p. 90) esclarece: 

 
• Na escola não se escrevem textos, produzem-se redações. E estas 

nada mais são do que a simulação do uso da língua escrita. 
• Na escola não se leem textos, fazem-se exercícios de interpretação e 

análise de textos. E isso nada mais é do que simular leituras. 

• Por fim, na escola não se faz análise linguística, aplicam-se a dados 
análise pré-existentes. E isso é simular a prática científica da análise 
linguística. 

 

Desde 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) já orientam que, 

para a análise da língua, o texto deve ser adotado como objeto de ensino. O 

documento também defende, de modo categórico, que o trabalho didático priorize as 

atividades de reflexão sobre os usos da língua. 

Para falar sobre essa perspectiva de ensino de gramática, novas terminologias 

têm surgido na literatura linguística como forma de especificar a concepção assumida 

e de contrastar o termo tradicional, historicamente, atribuído à gramática. Nessa linha, 

identificamos o artigo “a gramática do texto, no texto” (Costa Val, 2002), a gramática 

de uso (Neves, 2012), a gramática reflexiva (Travaglia, 2013), e a gramática 

contextualizada (Antunes, 2014). 

Em relação a essas terminologias, pela definição e pelo que propõem cada 

uma, identificamos, no geral, que, embora tenham nomes diferentes, apresentam uma 

significativa conformidade no que propõem: 

 
Gramática do texto, no texto – Conjunto de conhecimentos e habilidades dos 
falantes que lhes possibilita interagir linguisticamente produzindo e 
interpretando textos, falados e escritos, nas diversas situações de sua  
vida [...] (COSTA VAL, 2002, p. 110, grifos nossos). 

 

Gramática de uso – Implica valorizar a explicitação dos usos na obtenção 
de resultados de sentido em uma situação de interação verbal (NEVES, 
2012, p.186, grifos nossos). 

 

Gramática Reflexiva – É um tipo de gramática que trabalha essencialmente 
com a significação dos recursos linguísticos (semântica) e utilização em 
situações concretas de interação comunicativa (pragmática) (TRAVAGLIA, 
2013, p. 29, grifos nossos). 

 

Gramática Contextualizada - É a gramática a serviço dos sentidos e das 
intenções que se queira manifestar num evento verbal, com vistas a uma 
interação qualquer (ANTUNES, 2014, p. 47, grifos nossos). 
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Magda Soares, quando perguntada em entrevista11 sobre a melhor metodologia 

para ensinar a gramática contextualizada respondeu: 

 
Todos nós, desde que nascemos, vamos construindo uma gramática interna. 
E a criança pequena e em fase de alfabetização fala gramaticalmente. Em 
geral, não é necessário ficar ensinando à criança que "substantivo é a palavra 
que...", "adjetivo é isso", "o verbo é aquilo", porque ela já usa verbo, adjetivo e 
substantivo. A gramática contextualizada – ensinada no contexto da leitura e 
da escrita – tem o objetivo de enriquecer as possibilidades de compreensão e 
de produção de textos da criança. Assim, ‘contextualizada’ significa a 
gramática no contexto da leitura e da produção de texto: está-se lendo um 
texto, uma história, e ali aparece algum aspecto gramatical que é próprio da 
língua escrita e que enriquece a escrita da criança, então pode-se chamar a 
atenção para aquilo. A gramática em todo o Ensino Fundamental é uma 
gramática a serviço da leitura e da produção de texto. Quando o aluno 
escreve e erra alguma coisa, como uma conjugação verbal ou uma 
concordância, aquele é o momento de chamar a atenção para isso, para o 
aluno analisar a frase, identificar e construir a regra que corrigiria aquilo. Mas 
esse procedimento é realizado à medida que as oportunidades vão 
aparecendo, nos textos de leitura, nos textos produzidos pelos alunos, por 
isso é uma gramática contextualizada, aprendida em contextos reais de uso 
da língua escrita (grifos nossos). 

 

Entretanto, para a escola fazer o que Soares diz, é necessário um professor 

muito bem qualificado: que saiba fazer um diagnóstico do que os alunos já sabem e 

do que eles ainda precisam aprender; que dê conta de elaborar atividades didáticas 

para ajudar seus alunos a superar as dificuldades diagnosticadas; que ensine a língua 

urbana de prestígio, sem desmerecer os falares dos alunos. Nossos professores, por 

problemas de natureza diversa, mas, sobretudo, como já apontamos, pela fragilidade 

em seus processos formativos, não têm como realizar um trabalho que coloque o 

ensino de gramática a serviço do ensino da leitura e da produção de texto. 

Assim, as reflexões feitas até aqui, a partir de variadas leituras, nos permitem 

concluir que a escola, metaforicamente, até agora, planta batata e quer colher 

cenoura. A escola ensina uma coisa e espera ter resultado em outra. Uma coisa é 

ensinar a ler e a produzir textos (escritos e orais), outra coisa, bem diferente, é 

ensinar os conceitos estruturais da língua. 

 
2.5 O ensino de gramática na prática de análise linguística 

 
 

Em um cenário ideal de ensino de gramática, a linguagem torna-se ponto de 

partida e ponto de chegada. É a partir e por meio dela que é possível desenvolver um 

 

11 Entrevista coletiva concedida ao Jornal Letra A, 2015, nº 44, p. 7-11. 
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trabalho de prática de análise linguística, que, efetivamente, articule o ensino de 

gramática ao desenvolvimento das habilidades de leitura e de produção de texto. 

Geraldi (2012, p. 107) entende como prática de análise linguística “a reflexão 

sobre o fenômeno linguístico em suas manifestações concretas, que são os 

discursos”. Em nota de rodapé publicada no livro O texto na sala de aula, Geraldi 

(2012, p. 74) explica: 

 
O trabalho com a análise linguística inclui tanto o trabalho sobre questões 
tradicionais da gramática quanto questões amplas a propósito do texto, entre 
as quais vale a pena citar: coesão e coerência internas do texto; adequação 
do texto aos objetivos pretendidos; análise dos recursos expressivos 
utilizados (metáforas, metonímias, paráfrases, citações, discursos direto e 
indireto, etc.); organização e inclusão de informações; etc. [...] O objetivo não 
é o aluno dominar a terminologia (embora possa usá-la), mas compreender o 
fenômeno linguístico em estudo. 

 

Na prática de análise linguística, três tipos de atividades podem ser 

desenvolvidas: as atividades linguísticas, as atividades epilinguísticas e as atividades 

metalinguísticas (Franchi, 2006). 

As atividades linguísticas se realizam quando a língua é colocada em prática: 

para dizer algo, narrar fatos, descrever alguma coisa, ler e escrever um texto etc.: “é 

nada mais que o exercício pleno, circunstanciado, intencionado e com intenções 

significativas da própria linguagem”, como esclarece Franchi (2006, p. 95). 

É importante dizer que essas atividades não devem ter um caráter meramente 

escolar – inventadas pela escola e para a escola. Elas são atividades de cunho social, 

por meio das quais nos comunicamos com o outro e com o mundo. Portanto, a escola 

precisa se apropriar delas, sem artificializá-las, uma vez que deve se constituir como 

um espaço de promoção da aprendizagem linguística, com o propósito de tornar o 

aluno cada vez mais competente para participar de diferentes situações de uso da 

língua. 

Do ponto de vista da ação pedagógica, a atuação docente deve primar por um 

trabalho construtivo-reflexivo, como destaca Franchi (2006, p. 95): 

 
A atuação do educador deve levar a configurar-se situações mais específicas 
de linguagem, para propósitos também mais específicos e próprios, onde 
façam sentido a escrita, o relato, a descrição, a argumentação e todos os 
instrumentos verbais da cultura contemporânea – o jornal, a revista, o livro, o 
relatório, a literatura. Em outros termos, há que se criarem as condições para 
o desenvolvimento dos recursos expressivos mais variados e exigentes que 
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supõem a escrita, o exercício profissional, a participação na vida social e 
cultural. 

 
 

Não é isso que acontece no bojo da concepção tradicional de ensino. Ao 

contrário, as atividades que alimentam as práticas tradicionais conduzem o aluno ao 

reconhecimento e à nomeação de elementos linguísticos. Como bem assinala 

Antunes (2003), o aluno também aprende a grifar, a circular, mas não aprende a 

refletir sobre os efeitos de sentido decorrentes do uso de cada recurso linguístico – o 

que é o mais importante. 

Sobre essa perspectiva tradicional, vários autores são unânimes em dizer que 

a escola perde muito tempo trabalhando o que na prática não será importante. Na 

opinião de Neves (2012, p. 199), 

 
o mundo da gramática, que alguns insistem em constituir como um edifício de 
doutrina petrificada, à parte da linguagem, precisa ser visto como o mundo  
em que nos movemos quando falamos, lemos, escrevemos (fazemos 
linguagem), que é o mesmo mundo em que nos movemos quando refletimos 
e falamos sobre a linguagem (fazemos metalinguagem). Uma atividade 
(re)alimenta a outra, e é um grande desperdício usar um espaço de tempo 
com lições de gramática que apenas representem reproduzir termos da 
metalinguagem sem aproveitar o que de real do funcionamento linguístico 
está implicado nesses termos. 

 

As atividades linguísticas devem ser o ponto de partida para o 

encaminhamento, pelos professores, das atividades epilinguísticas e das 

metalinguísticas. 

Franchi (2006, p. 97) define as atividades epilinguísticas como aquelas em que 

“não se dão nomes aos bois e nem aos boiadeiros”, ou seja, em que não se preocupa 

em definir a nomenclatura e as classificações; são as que convidam a refletir sobre o 

uso dos recursos expressivos da língua. Trata-se, portanto, de refletir sobre os efeitos 

de sentido sinalizados por uma palavra, uma expressão ou uma estrutura sintática 

presente no texto. 

Por oposição, as atividades metalinguísticas são aquelas em que se dão 

nomes aos bois e aos boiadeiros, ou seja, “são aquelas em que se usa a língua para 

analisar a própria língua” (TRAVAGLIA, 2009, p. 35); trata-se, pois, de estudar a 

língua fazendo uso da teoria. 
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Franchi (2006), inspirado nas ideias do linguista francês Antoine Culioli12, 

advoga que as atividades epilinguísticas devem anteceder as atividades 

metalinguísticas, ou seja, que, antes do estudo da teoria, o professor deve propor 

atividades que promovam a reflexão sobre o uso da língua e que isso deve, 

sobretudo, prevalecer nos primeiros anos do Ensino Fundamental – lembramos que o 

foco deste trabalho é o ensino de gramática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 
2.5.1 Nos Anos Iniciais, quilos de epilinguagem e pitadas de metalinguagem 

 
 

Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, é o momento de a criança refletir 

sobre o mundo da linguagem sem se preocupar exaustivamente com as definições e 

as classificações gramaticais. É o momento de a criança descobrir, por meio de um 

trabalho sistemático de reflexão e de significação, a natureza da linguagem e da 

língua como uma atividade funcional; de descobrir que o que ela aprende nas aulas 

de Língua Portuguesa tem utilidade prática. Por isso, “não há por que se apressar em 

trazer para as primeiras séries a estranheza da metalinguagem” (ANTUNES, 2007 p. 

80). 

Nosso posicionamento ocupa um entre-lugar: nem propomos o apagamento da 

metalinguagem, nem propomos dar a ela uma evidência desnecessária. A nossa 

sugestão para os Anos Iniciais é de um trabalho cujo ponto de partida e o foco sejam 

as atividades linguísticas e as epilinguísticas. As atividades metalinguísticas seriam 

introduzidas, quando estritamente necessárias, a partir do 3o ano, sempre com um 

caráter reflexivo. No 1o e no 2o ano, nossa sugestão é de que o trabalho no nível 

metalinguístico se restrinja à necessária apropriação dos conceitos de letra, sílaba, 

palavra, frase, texto. 

Na condução de um trabalho de viés epilinguístico, o professor pode começar 

diagnosticando os problemas de natureza gramatical nos primeiros exercícios de 

atividade verbal, oral ou escrita, ligados à concordância, à flexão da palavra, à 

construção de frases etc., contudo, Franchi (2006, p. 97) faz questão de ressalvar: 

não se trata (espero que tenha ficado claro) de começar desde cedo a 
“classificar” as orações (em interrogativas, exclamativas, afirmativas) ou em 

 

12 A origem do conceito de epilinguismo é atribuída por Sylvain Auroux (1989) ao linguista francês 
Antoine Culioli, cujo programa de pesquisa é conhecido no Brasil por Teoria das Operações 
Predicativas e Enunciativas ou, simplesmente, Teoria das Operações Enunciativas (ROMERO, 2011). 
Geraldi, Travaglia, Costa Val, dentre outros autores brasileiros, se inspiraram em Franchi. 
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estudar séries de pronomes pessoais (do caso reto e do caso oblíquo) ou de 
rever a concordância (nominal e verbal com as categorias de gênero e de 
número, listas de regras de formação do plural etc.) ou de estudar formas 
cultas de orações relativas e seus pronomes (quem, que, o qual, os quais, a 
qual, as quais e cujo), ou de aprender paradigmas de conjunções verbais 
(regulares, irregulares, no presente, no pretérito, no futuro, no indicativo e no 
subjuntivo), ou de decorar listas de preposições (a, ante, até, após, com, 
contra, de, desde, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás...). Trata-se 
de levar os alunos, desde cedo, a diversificar os recursos expressivos com 
que falam e escrevem e a operar sobre sua própria linguagem, praticando a 
diversidade dos fatos gramaticais de sua língua. 

 

Considerando-se a longa tradição de ensino desses conteúdos e das 

metodologias usadas, é improvável que, tão cedo, os professores abandonem suas 

estratégias, como a música usada para conduzir os alunos à memorização das 

preposições13. No vídeo, os alunos se mostram empolgados pela dinâmica do 

professor. Para eles, alunos, aquela é uma aula inovadora de Língua Portuguesa, 

ainda que, no fundo, seja ilustrativa do trabalho herdado da gramática tradicional. 

Para Soares (2016), as atividades epilinguísticas são manifestações explícitas 

de uma sensibilidade funcional às regras da organização ou uso da língua. A criança 

tem essa sensibilidade funcional porque, desde cedo, na aquisição da linguagem, 

passa a interagir linguisticamente em diversos ambientes. Dessa forma, ainda que 

não tenha o conhecimento formal sobre a gramática, ela consegue identificar sem 

dificuldade as regras de funcionamento da língua que fala. 

Trata-se, então, de uma atividade que acontece e se desenvolve na prática. 

Quando a criança brinca com a língua, faz derivações e comparações, inventa novas 

expressões, elabora hipóteses etc., ela acaba, na verdade, refletindo sobre o uso da 

língua e ampliando o seu conhecimento sobre ela. 

Soares (2016, p. 127) apresenta o seguinte exemplo para mostrar a presença e 

a ausência de um comportamento epilinguístico em crianças de 4 anos: 

 
após ler a história de Chapeuzinho Vermelho, a professora pergunta por que 
a menina tinha esse nome; uma das crianças responde fundamentando-se 
em conhecimento prévio sobre como são dados nomes às crianças – “porque 
a mãe dela deu esse nome pra ela”, enquanto outra criança manifesta 
comportamento epilinguístico, quando responde “porque o chapéu dela era 
vermelho”, revelando, assim, sensibilidade tanto para graus do substantivo, 
ao substituir chapeuzinho por chapéu, quanto para a função do adjetivo 
(vermelho) na caracterização de substantivo (chapeuzinho). 

 
 

 

13 A música pode ser conferida no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=AnJtN8JjATw 

https://www.youtube.com/watch?v=AnJtN8JjATw
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Esse exemplo mostra que crianças muito pequenas refletem sobre os usos da 

língua e nos faz lembrar a relação traçada por Franchi (2006) entre criatividade e 

gramática. Nós, seres humanos, nos distinguimos dos outros seres vivos, 

principalmente, porque somos capazes de atuar sobre a língua com criatividade. Aos 

professores de português cabe a tarefa de planejar estratégias pedagógicas 

destinadas a criar condições de um comportamento criativo no uso da linguagem por 

parte das crianças. 

A criatividade não se manifesta somente na linguagem figurada, e nem se  

limita à questão de ser original. É, antes de tudo, um atributo do comportamento 

verbal que se manifesta de diferentes formas: na construção dos enunciados, quando 

o falante seleciona os recursos expressivos para compor seu discurso; nos diferentes 

posicionamentos que o falante assume diante de uma realidade; quando o falante 

entende que ele pode escolher meios (pela analogia, pela metonímia) para constituir 

outros mundos à imagem do seu; e quando o falante manipula o próprio material da 

linguagem, e passa à condição de autor (FRANCHI, 2006). 

Se há criatividade no uso da linguagem, não há razão para reduzirmos o  

estudo da língua à metalinguagem. A definição de gramática proposta por Franchi 

(2006, p. 99) contempla o que ele pensa sobre a relação entre criatividade e 

gramática: “o conjunto das regras e princípios de construção e transformação das 

expressões de uma língua natural que as correlacionam com o seu sentido e 

possibilitam a interpretação” (grifos nossos). No nosso entendimento, a presença das 

palavras “construção” e, sobretudo, “transformação” na definição de gramática  

sinaliza que é possível conciliar criatividade e gramática. 

De acordo com o autor, o ensino de gramática deve ser direcionado para 

responder “por que e como as expressões das línguas naturais significam aquilo que 

significam?” (FRANCHI, 2006, p. 53). Assim, sugere algumas possibilidades de 

renovação no ensino gramatical partindo do pressuposto de que estudar gramática é 

fazer o estudo das condições linguísticas da significação, através de um trabalho 

articulado na relação sintático-semântica. Estamos plenamente de acordo com 

Franchi. 

A proposição de uma prática de ensino de gramática a partir da epilinguagem 

também pode ser encontrada no artigo “Gramática do texto, no texto”, de Costa Val 

(2002). O próprio título é sugestivo e antecipa a visão da autora (2002, p. 112) de que 

“a gramática que se constrói é a gramática que funciona nos textos que se ouve e se 
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fala”, partindo do princípio de que os falantes ativam o saber internalizado que eles 

têm sobre a língua para produzir e interpretar textos orais e escritos, que circulam no 

seu dia a dia. 

Costa Val (2002, p. 119), à luz de uma compreensão sociointeracionista da 

linguagem, com vistas ao ensino produtivo da gramática, propõe a seguinte estratégia 

metodológica: 

O que estou propondo, portanto, é o abandono da metodologia que leva a 
expor um conceito teórico ou uma regra, ilustrar com alguns exemplos, propor 
exercícios de fixação e avaliar numa prova sua memorização. Minha proposta 
é a inversão desse caminho tradicional – teoria – exemplo – exercício –, de 
modo que o trabalho comece da prática para chegar à teoria, vá do concreto 
para o abstrato, parta do que é conhecido pelo aluno para depois lhe 
apresentar o desafio do desconhecido. Esse caminho, cuja base 
epistemológica é a teoria sócio-interacionista de Vygotsky, parece mais de 
acordo com os procedimentos intuitivos de busca de compreensão do mundo 
e, por isso, com maiores chances de se revelar eficiente, produtivo e 
prazeroso na escola. 

 

Em seu artigo, Costa Val informa que essa perspectiva de trabalho não é tão 

recente – observe-se que já não era tão recente em 2002 – e cita a relevância dos 

trabalhos desenvolvidos por Franchi, Geraldi e Possenti, na década de 198014, para o 

delineamento de novas práticas de ensino de Língua Portuguesa. Entretanto, a autora 

alerta que ainda há muita dificuldade do professor em incorporar essas novas práticas 

no seu fazer pedagógico, por causa, principalmente, das condições históricas de 

formação do sujeito-professor e por conta das expectativas sociais em relação à 

escola. 

Esse cenário, traçado por Costa Val no início dos anos 2000, revela duas 

realidades recorrentes, a nosso ver, ainda hoje: a realidade de quem continua com as 

mesmas práticas, por segurança e por acreditar que seja o caminho mais fácil de 

ensinar e de aprender; e a realidade de quem tenta seguir as tendências, mas, por 

não saber como fazer, acaba fazendo um pouquinho de cada coisa, uma “salada de 

frutas”. Por exemplo, quando o professor seleciona alguns gêneros textuais para 

trabalhar em sala de aula, mas não desenvolve um trabalho articulado de leitura, 

produção e análise linguística. Ele pensa ter criado condições para o aluno refletir 

 

14 No seu artigo Gramática do texto, no texto (2002), Costa Val destaca o trabalho de Franchi (1987) 
sobre criatividade e gramática, o qual propõe um trabalho de natureza epilinguística; ressalta o impulso 
dado na área de língua portuguesa pelos estudos de Geraldi (1984, 1991, 1996, 1997), sobretudo, 
porque foi ele quem pontuou a premissa de que na prática de ensino a reflexão epilinguística antecede 
a metalinguística; e faz referência a Possenti (1984, 1996, 1998) e à reflexão do autor sobre os 
diferentes conceitos de gramática. 
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sobre o uso da língua só pelo fato de utilizar o texto em suas aulas, ou de extrair 

aspectos gramaticais apenas para trabalhar conceitos e classificações gramaticais – 

para agravar, muitas vezes, os tópicos gramaticais selecionados pelo professor 

sequer são regulares no gênero textual estudado. 

Entender a natureza da prática de análise linguística é importante para que ela 

não se torne um laissez-faire. É preciso entender as circunstâncias de refletir sobre o 

uso da língua e sobre o lugar e o espaço do trabalho metalinguístico, pois “viciados na 

tradição”, como diz Neves (2015, p. 114), acabamos repetindo as mesmas práticas. 

Travaglia (2013) e Antunes (2014) também acenam com algumas questões  

que podem ser facilmente utilizadas pelo professor no momento de análise do texto 

numa perspectiva epilinguística. 

Travaglia (2013, p. 49) orienta que, no texto, o professor chame a atenção do 

aluno, perguntando o significado de determinado recurso da língua, dando o seguinte 

prosseguimento: 

 
- Em que situações pode e/ou deve ser usado, com que fim, produzindo que 
efeito de sentido; 
- Se outros recursos linguísticos podem ou poderiam ser utilizados no lugar 
daquele que foi usado; 
- Levantar, comparando, os efeitos de sentido que esses diferentes recursos 
poderiam produzir em uma dada interação comunicativa; 
- Discutir com o aluno se um mesmo recurso ou recursos diferentes 
produzem efeitos de sentido diferentes em uma mesma situação ou em 
situações de comunicação diferentes. 

 

De forma análoga, Antunes (2014, p. 46), primeiro, esclarece que o professor 

não pode perder de vista a dimensão global do texto, pois todos os recursos 

linguísticos concorrem para a significação, depois, define que deve ser objetivo da 

escola levar os alunos à compreensão de como os itens gramaticais se articulam na 

construção de sentido do texto: 

 
que efeitos de sentido provocam; que funções desempenham; por que 
acontecem e como acontecem, nessa ou naquela posição; a que pretensões 
comunicativas respondem e outros aspectos, sempre, vinculados à condição 
de que estão presentes no texto por conta de alguma função ou de algum 
efeito de sentido. 

 

 
Segundo Franchi (2006, p. 98), a atividade epilinguística abre “as portas para 

um trabalho inteligente de sistematização gramatical”, isto é, para a metalinguagem. 

Inteligente porque, na perspectiva de análise e reflexão sobre a língua, o trabalho 
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metalinguístico não se resume em saber nomear as coisas. Saber que a palavra 

“mas” é uma conjunção coordenativa adversativa não é suficiente para o aluno 

identificar que efeitos de sentido são sinalizados por essa conjunção no texto. O 

ensino da metalinguagem deve dar subsídios para o aluno perceber como as 

categorias e regras gramaticais funcionam na construção dos sentidos do texto 

(ANTUNES, 2003). 

Não há consenso entre os estudiosos sobre o trabalho com a metalinguagem – 

há consenso entre os estudiosos de algum fenômeno? Alguns, mais radicais, 

defendem que ele seja banido da escola. Outros autores consideram-no importante, 

mas destacam a necessidade de revisão da teoria gramatical no que diz respeito à 

arbitrariedade das classes e funções, e propõem, para isso, o viés reflexivo, que teria 

o poder de trazer à tona as fragilidades da teoria. 

Como já dissemos, alguns autores defendem que o estudo da teoria gramatical 

deve ser moderado, sobretudo para os alunos dos primeiros anos do ensino 

fundamental. Qual a importância de o aluno saber o que é um encontro vocálico para 

se comunicar? Por que ao invés de refletir, a partir do texto escrito, sobre o valor 

funcional da separação de sílabas quanto ao número e quanto à tonicidade,  

perdemos tempo com atividades soltas, tarefeiras? 

É importante deixar claro que não estamos carimbando as atividades 

metalinguísticas como dispensáveis. Por exemplo, para a criança aprender a ler, 

primeiro, ela terá que entender que a escrita nota a pauta sonora das palavras que 

falamos, para, depois, refletir sobre a língua, no sentido de compreender como a 

escrita representa a fala, tomando consciência do que é letra, rima, sílaba, palavra, 

frase, texto, - etc. Estamos falando de uma metalinguagem necessária. Soares  

(2016), por exemplo, situa a consciência fonológica como uma das dimensões da 

consciência metalinguística, destacando sua importância para o processo de 

alfabetização. 

Neves (2012, p. 200) explica o fenômeno da metalinguagem: 

 
Mas as pessoas também usam a linguagem para falar da própria linguagem, 
de seu funcionamento, ou seja, para falar da gramática que opera a produção 
de sentido dos textos e, nessa atividade, elas estão mergulhando no 
mecanismo que rege o mundo da linguagem, suas entidades, suas relações. 
Tem-se aí a metalinguagem, que é a linguagem do conhecimento e da 
apreciação da própria linguagem, a qual em si já representa o conhecimento 
e a apreciação do mundo. 
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Entendemos que, para o professor, ter conhecimento metalinguístico é 

fundamental. Apropriando-se desse conhecimento, ele poderá propor ações didáticas 

relevantes quando estiver desenvolvendo o trabalho epilinguístico com os alunos. 

Além disso, poderá ser mais vigilante em relação à consistência de certos termos, 

porque, em uso, uma palavra pode assumir diferentes sentidos e, em função disso, 

receber diferentes classificações. Vamos a um exemplo bem simples: se partimos do 

princípio que substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres, a palavra “gato” 

é o nome de um animal, logo é um substantivo. Mas, em um dado contexto, a palavra 

“gato” pode ser usada para exaltar a beleza de alguém; nesse caso, deixa de nomear 

e passa a qualificar, devendo, então, ser classificada como adjetivo. É nesse sentido 

que dizemos que o professor deve ser vigilante, a fim de não permitir que seus alunos 

incorram em generalizações precipitadas e equivocadas. 
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3. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

“Não é verdade que a gramática nada tem a ver com a 
produção e a compreensão do texto: ela está na  
frasezinha mais simples que falamos”. 

Carlos Franchi 

 
 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados no 

trabalho e a análise dos dados coletados na ficha de identificação do professor e 

dados da formação, nas entrevistas, na observação das aulas de Língua Portuguesa 

e na análise do livro didático. Esperamos que os dados coletados e a análise 

propiciem informações relevantes para traçar um panorama do ensino de gramática 

nos primeiros anos de escolaridade na escola em que fizemos a pesquisa, e que 

possam contribuir, de alguma maneira, para uma melhor identificação dos obstáculos, 

das fragilidades e dos méritos do trabalho com os conteúdos linguísticos. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A questão que orientou esta pesquisa, os objetivos traçados e a base teórica 

que a fundamentou, nos encaminharam para a realização de uma pesquisa do tipo 

qualitativa. Esse tipo de pesquisa, conforme Ludke e André (2010), favorece a 

concepção do conhecimento como um processo socialmente construído pelos 

sujeitos, nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, 

transformando-a e sendo por ela transformados. 

Optamos pelos procedimentos metodológicos do estudo de caso. Segundo 

Peres e Santos (apud André, 2013, p. 97), quando se opta pelo estudo de caso, três 

pressupostos básicos devem ser considerados: “o conhecimento está em constante 

processo de construção; o caso envolve uma multiplicidade de dimensões; e a 

realidade pode ser compreendida sob diversas óticas”. 

Com base nesses pressupostos, o pesquisador mesmo provido de um 

referencial teórico, deve atuar com flexibilidade e estar atento, pois o conhecimento 

será construído no percurso da pesquisa. Sabendo que o caso é multidimensional, o 

pesquisador deverá optar pela utilização de vários instrumentos e técnicas 

metodológicas para garantir a consistência e a autenticidade dos resultados da 

pesquisa, uma vez que isso contribuirá para uma escrita, dentre outras possíveis, 
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fidedigna da realidade, pois ele terá dado ao leitor acesso às evidências que utilizou 

para fazer suas análises. 

Em síntese, a partir de André (2013), podemos concluir que o estudo de caso 

focaliza um fenômeno particular, levando em conta seu contexto e suas múltiplas 

dimensões. 

Nesta pesquisa, investigamos a prática de ensino de gramática no contexto de 

cinco salas de aula (fenômeno particular), a fim de descobrirmos o que se ensina, 

como se ensina, para que se ensina gramática. Trata-se de um contexto complexo, 

determinado por múltiplas facetas: 1.as concepções dos professores sobre gramática 

e o ensino de gramática; 2.o livro didático usado em sala de aula; 3.as práticas de 

ensino; a 4.tradição socialmente estabelecida para o ensino de gramática. 

A nossa questão de pesquisa é: o trabalho com gramática nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental colabora para a formação de leitores e produtores de textos? Se 

sim, como isso acontece? Se não, porque não colabora? 

No intuito de responder à questão desta pesquisa, percorremos o seguinte 

caminho metodológico: o primeiro procedimento foi o 1.mapeamento da formação 

inicial e continuada dos professores sujeitos da pesquisa, a partir das respostas 

coletadas na ficha de dados pessoais e profissionais. Em seguida, investigamos as 

2.concepções dos professores acerca de gramática e de ensino de gramática, a partir, 

primeiro, das 2.1respostas à entrevista semiestruturada, e, depois, a partir da 2.2 

observação sistemática das aulas. Na realização da entrevista, seguimos um roteiro 

previamente elaborado e consideramos o princípio da flexibilidade para fazer as 

necessárias adaptações no transcorrer dos diálogos. Elas foram registradas em 

aparelho gravador de áudio e transcritas integralmente, mediante o consentimento 

dos professores sujeitos da pesquisa. Por meio da observação sistemática, 

averiguamos os muitos fatores simultâneos que acabam determinando e legitimando: 

3.1 este ou aquele conteúdo gramatical; 3.2 este ou aquele modo de ensinar 

gramática; 3.3 este ou aquele objetivo para ensinar gramática. Para isso, elaboramos 

um protocolo de observação, considerando como indicadores: 3.1 o quê? (conteúdo); 

3.2 como? (metodologia); e 3.2 para quê? (objetivos). 

As observações foram realizadas nas aulas de Língua Portuguesa no período 

de 06/10/16 a 15/12/16. Ao todo, observamos dez aulas em cada turma. Nesse 

período de observações, tivemos que nos adaptar à rotina escolar no que diz respeito 

às atividades paralelas, relacionadas aos dias de saída do professor da escola para o 
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curso de formação continuada, às paralisações nacionais e à culminância de projetos 

(semana do dia da criança). Iniciamos as observações na turma do 1o ano matutino e 

na do 2o ano vespertino; em seguida, as observações aconteceram na turma do 3o  

ano matutino e na do 4o ano vespertino; e, por último, na turma do 5o ano. 

O passo seguinte foi a análise dos livros didáticos de Língua Portuguesa da 

Coleção “Português Linguagens”, de Willian Cereja e Thereza Cochar, selecionada 

pelos professores da escola no contexto do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), utilizada pelas turmas do 1º ao 5º ano, e da coleção PDAL- Pacto Estadual 

de Amália Simonetti, específico para a turma do 1º ano. Na leitura desses 

documentos, procuramos identificar as concepções de gramática e de ensino de 

gramática. 

Com os dados coletados, identificamos em cada fonte – entrevistas, 

observações das aulas e análise do livro didático, as seguintes categorias de análise: 

objetivos de ensino, abordagem linguística e tendência metodológica. Essas 

categorias, conforme a concepção de língua e de ensino e o tratamento dado, foram 

subdivididas, em subcategorias. 

A categoria “objetivos de ensino” é dividida em duas subcategorias, 

intrinsecamente ligadas à concepção de língua. Como já dissemos, toda prática de 

ensino de gramática revela as concepções que temos acerca da língua. Então, de um 

lado, com os objetivos de apenas propiciar o estudo dos conceitos gramaticais 

abordados e promover o estudo das normas urbanas de prestígio, o professor revela 

na sua prática uma visão de língua abstrata, com o ensino da gramática com um fim 

em si mesma. Por outro lado, se ele abordar os conteúdos gramaticais articulando-os 

com a leitura, a produção escrita e o exercício da oralidade; e se considerar e 

respeitar as variedades regionais e sociais da língua, promovendo o estudo das 

normas urbanas de prestígio, revela que compreende a língua como um sistema em 

uso. 

A categoria “tendência metodológica” é dividida em três subcategorias: 

Construtivo-Reflexiva, Transmissiva e Híbrida. Essas subcategorias elucidam o 

tratamento didático-metodológico que o professor imprime ao seu trabalho com o eixo 

dos conhecimentos gramaticais. Quando a prática de ensino parte da definição para o 

exemplo e, por último para aplicação, seguindo o modelo DEFINIÇÃO-EXEMPLO- 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO, a metodologia é caracterizada como transmissiva.  

Quando parte da observação e da análise para a formulação de regras sobre a 
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estrutura e o funcionamento da língua, seguindo o protótipo USO-REFLEXÃO- 

SISTEMATIZAÇÃO, a metodologia é caracterizada como construtivo-reflexiva. Por 

fim, a metodologia foi por nós caracterizada como híbrida, quando, na prática de 

ensino do professor, encontramos tanto ações pedagógicas transmissivas como 

ações pedagógicas reflexivas. 

A categoria “abordagem linguística” também se subdivide em três: a 

Epilinguística, a Metalinguística e a Híbrida. Elas sinalizam a forma de abordagem do 

conhecimento gramatical predominante na prática do professor. A abordagem 

epilinguística consiste no estudo dos usos da língua; a abordagem metalinguística 

consiste no estudo da estrutura da língua; e a híbrida consiste em mesclar o estudo 

dos usos e da estrutura da língua. 

Considerando essas categorias, apresentamos a análise e a interpretação dos 

dados na seção intitulada Práticas de ensino de gramática das cinco professoras. 

Essas categorias são novamente retomadas na seção O Ensino de Gramática nos 

Anos Iniciais: A que conclusões chegamos? Nessa seção, apresentamos o 

diagnóstico final a partir das nossas constatações. 

 
3.2 A Escola “Aliança”15 e os sujeitos da pesquisa 

 
Esta pesquisa foi realizada na Escola Aliança, localizada em um bairro 

periférico do município de Ilhéus, Bahia. A escola atende crianças de baixa renda do 

próprio bairro e de bairros circunvizinhos. Conforme classificação da Secretaria 

Municipal de Educação, a escola é considerada como de médio porte. Atualmente, 

atende cerca de 490 crianças, de seis a quinze16 anos de idade, nos turnos matutino e 

vespertino, com oferta de matrícula do 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental, 

funcionando com vinte e duas turmas, sendo duas turmas do 1o ano, três do 2o ano, 

seis do 3o ano, seis do 4o ano e cinco do 5o ano. 

A escola se organiza do 1o ao 3o ano por ciclo de alfabetização17, e no 4o e no 

5o ano por seriação. No ciclo, a reprovação se dá ao término do 3o ano, quando o 

 
 

 
15 Nome fictício dado à escola onde foi realizada a pesquisa. 
16 Encontra-se defasagem de idade-escolaridade nas turmas do terceiro, quarto e quinto ano, por conta 
da reprovação que ocorre nestes três anos de ensino. 
17 Conforme o Parecer da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) Nº 4, de junho de 2008. 
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aluno é avaliado como não alfabetizado. Nos anos seguintes, os alunos são avaliados 

por dois critérios: notas e relatórios de aprendizagem. 

Em relação à parte física, a escola funciona em um prédio com a seguinte 

estrutura: onze salas de aula, uma sala que funciona como sala de coordenação e 

sala de professores, uma sala que agrega direção e secretaria, uma sala de 

orientação, uma biblioteca, um laboratório de informática, uma cozinha, dois 

banheiros, uma horta e um pequeno pátio. 

Os sujeitos da pesquisa18 são cinco professores da Escola Aliança, cada um 

atuando em uma turma do Ensino Fundamental Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano. No  

total de dez professores da escola, esse universo foi definido conforme os critérios 

pré-estabelecidos no projeto de pesquisa: ser professor(a) do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais (1º ao 5º ano); possuir experiência como docente de, no mínimo, três 

anos; ser formado no magistério ou ser licenciado em Pedagogia ou outras áreas, 

contanto que não fosse graduado na área de Letras, porque, em tese, ele teria 

passado por uma formação inicial que lhe teria permitido estudar e discutir aspectos 

específicos do ensino de gramática, o que poderia mascarar os dados, já que a maior 

parte dos professores dos anos inicias tem formação em Pedagogia. 

A receptividade da pesquisa pela escola e pelos professores foi muita boa, uma 

vez que apresentamos a natureza da pesquisa, os objetivos, os métodos a serem 

utilizados e as eventuais contribuições da mesma para a escola e para a educação do 

município. Em síntese, a relação estabelecida entre os sujeitos e a pesquisadora foi 

de confiança. 

Ao longo da análise, para preservar a identidade dos professores envolvidos na 

pesquisa, optamos pela utilização de códigos. As professoras serão identificadas 

pelas letras do alfabeto A, B, C, D e E antecedidas do termo Professora. 

O quadro a seguir traz um breve perfil das professoras sujeitos desta pesquisa. 

Os dados foram extraídos da ficha de identificação do professor e dados da formação 

(APÊNDICE A). Esse foi o primeiro instrumento utilizado na coleta de dados, após a 

seleção dos sujeitos. Dessa ficha, coletamos informações sobre os cursos de 

formação inicial e cursos de aperfeiçoamento da prática, voltados para a área de 

Língua Portuguesa, e o tempo de experiência no magistério: 

 
 

 
18 Para assegurar o anonimato dos sujeitos da pesquisa, eles serão identificados como A, B, C, D e E. 
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Professor A B C D E 

Ano de 
atuação 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Idade 35 41 52 44 37 

Formação – 
Ensino 
Médio/ano 

Magistério Formação 
Geral 

Magistério Magistério Magistério 

Formação – 
Ensino 
Superior 
(ano de 
conclusão) 

Normal 
Superior 2010 

Pedagogia 
2003 

Pedagogia 
2010 

Normal 
Superior 2010 

Pedagogia 
2002 

Pós- 
graduação 

Alfabetização 
e Letramento 

em curso       Sociologia 

Tempo de 
Magistério 

11 12 11 6 

Gestão e 
Recursos 

Humanos / 
Gestão 

Ambiental 
17 

Cursos de 
Formação 
Continuada 

PROFA, 
Pró- 

letramento, 
Pacto Bahia, 

PNAIC 

PROFA, 
Pacto Bahia, 

PNAIC 

PROFA, 
Pacto Bahia, 

PNAIC 

Pró- 
letramento 

Pró-letramento 

Quadro 2 – Perfil dos sujeitos participantes da pesquisa 
 

Fonte: Ficha de identificação do professor e dados da formação elaborada pela pesquisadora. 

 

 

A professora do 1o ano, aqui chamada de Professora A, leciona desde os 24 

anos de idade. Nesse percurso, já atuou como professora da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nos últimos seis anos, tem sido a única 

professora das turmas do 1o ano da escola “Aliança”. Essa é uma preferência da 

professora que diz gostar de alfabetizar e da escola, que reconhece o perfil 

alfabetizador da professora. Por conta disso, ela tem buscado se qualificar na área de 

alfabetização, participando de cursos de formação continuada e de um curso de 

especialização em Alfabetização e Letramento. 

A Professora B, formada em Pedagogia, atua na escola “Aliança” apenas no 

turno vespertino na turma do 2o ano. Pela manhã, trabalha em outra escola como 

professora da Educação Infantil, segmento no qual ela diz ter mais experiência 

considerando os doze anos em que leciona. Ela participou de cursos de formação 

continuada oferecidos pelo MEC e pelo governo do estado, todos voltados para a 

alfabetização. 
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A professora do 3o ano tem onze anos de magistério, trabalhados na escola 

pública e na escola particular. A Professora C não abre mão de atuar nas turmas do 

3o ano, por conta, segundo ela, da larga experiência que tem com turmas desse ano 

de ensino. Além disso, tem procurado se capacitar na área participando dos cursos na 

área de alfabetização oferecidos pelo MEC e pelo governo da Bahia. 

A Professora D, docente do 4o ano, é a que tem menos tempo de magistério, 

seis anos de serviço na escola “Aliança”, desde sempre com as turmas do 4o e do 5o 

ano, uma preferência da professora, “por se identificar melhor com as crianças 

maiores”. A professora possui pós-graduação em Sociologia e o único curso que fez 

para aperfeiçoamento da prática foi o Pró-Letramento. 

A professora do 5o ano é a que tem mais tempo de atuação em sala de aula. Já 

lecionou em todos os segmentos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, mas 

considera que consegue realizar um trabalho melhor nas turmas do 4o e do 5o ano. A 

Professora E não tem um curso de pós-graduação específico na área em que atua e o 

único curso de aperfeiçoamento da prática que participou nos dezessete anos de 

profissão foi o Pró-Letramento. 

No geral, o que queremos destacar é que as professoras são profissionais 

experientes, já têm uma caminhada de atuação bastante considerável no segmento 

em que lecionam e são profissionais qualificadas, já que todas têm um curso de nível 

superior. As Professoras B, C e E são formadas em Pedagogia, e as Professoras A e 

D são formadas no Normal Superior, dois cursos voltados para a docência nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. Em relação à formação para a docência, não 

podemos desconsiderar que, com exceção da professora do 2o ano, todas as outras 

fizeram o curso de Magistério. 

Mesmo apresentando qualificação exigida para atuação nos Anos Iniciais, as 

professoras, na entrevista, pontuaram sobre as fragilidades dos cursos de formação 

inicial, que, segundo elas, não as preparam para o ensino dos conteúdos das áreas 

do conhecimento que iriam atuar. Tanto o curso de Pedagogia como o curso Normal 

Superior licenciam o professor para a atuação nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental para dar aula de português, matemática, ciências, geografia, história, 

artes e para assumir a função na coordenação pedagógica. É muito marcante a fala 

da professora do 5o ano, quando ela diz que “o curso de Pedagogia não prepara o 

professor para ser professor, pode até preparar para ser um coordenador, um 

orientador, mas não para ser professor”. A professora do 1o ano, que fez o Normal 
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Superior, destacou a mesma reclamação em sua fala. Considerando as reclamações 

com relação à formação inicial, é surpreendente que apenas a professora do 1o ano 

tenha buscado um curso de especialização na área em que atua. 

O ano em que concluíram a graduação também é um fator relevante para esta 

pesquisa – entre 2002 e 2010 –, pois, nessa década, já estávamos vivenciando, pelo 

menos no âmbito da academia, segundo Savioli, o terceiro estágio no que se refere 

ao ensino de gramática. 

Quanto aos cursos de formação continuada voltados para a área de linguagem, 

todos os sujeitos da pesquisa já fizeram algum. As professoras que atuam nos três 

primeiros anos fizeram em maior quantidade os cursos de referência em alfabetização 

ofertados pelo MEC e pelo governo estadual. As professoras do 4o e do 5o  ano 

fizeram o Pró-Letramento, curso que também aborda os conhecimentos linguísticos 

envolvidos no processo de alfabetização. Como já mencionamos, esses cursos são 

orientados por concepções de língua e de ensino de gramática filiadas à perspectiva 

sociointeracionista. Esperávamos, por isso, que essa perspectiva se manifestasse, se 

não em sua prática, pelo menos no discurso teórico das professoras. 

No nosso entendimento, esse quadro vai nos permitir entender melhor algumas 

respostas dadas pelas professoras na entrevista e procedimentos anotados na 

observação das aulas. 

 

 
3.3 Práticas de ensino de gramática das cinco professoras 

 
Nesta seção, apresentamos nossas reflexões sobre as práticas das 

professoras sujeitos da pesquisa. Cada uma das cinco subseções tem como título um 

recorte da fala da respectiva professora. 

 
 

3.3.1 “Como a turma é do 1o ano, eu me preocupo com a parte da 
alfabetização.”19

 

 

Essa fala da professora do 1o ano anuncia que a sua prática de ensino nas 

aulas de Língua Portuguesa está voltada, a priori, para o objetivo de alfabetizar as 

crianças com o ensino dos conteúdos ligados à escrita alfabética. A opção por essa 

 
 

19 Resposta da Professora A referente à pergunta de número 2 da entrevista, sobre o que ensina nas 
aulas de Língua Portuguesa. 
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prática de ensino, segundo a professora, é recomendada nos cursos de formação 

continuada que tem feito na área de Linguagem, o PROFA, o Pró-letramento, o Pacto 

Estadual e o PNAIC. Segundo ela, a proposta pedagógica do Pacto Estadual é mais 

diretiva em relação ao que e como ensinar, uma vez que, além de promover a 

formação continuada do professor, disponibiliza material didático para uso do 

professor e para uso do aluno, PDAL. 

Das dez aulas observadas, em seis, a professora fez uso do material da PDAL. 

Nas outras aulas, usou o livro didático e apresentou uma atividade em folha avulsa. 

As aulas de português sempre aconteciam no período anterior ao recreio, das 07h:30 

min. às 09h:40 min. A professora sempre iniciava a aula com a oração do Pai Nosso e 

a leitura de um livro de literatura infantil. Quando fazia uso da PDAL, seguia a rotina 

didática da proposta, que é organizada em tempos pedagógicos, os quais, por sua 

vez, são organizados em atividades estruturantes20 (provocam a reflexão 

metalinguística) e alimentadoras21 (práticas de leitura, oralidade e escrita). Ela seguia 

passo-a-passo o que o material propunha: primeiro, a exploração oral dos textos de 

tradição oral, com atividades para o aluno cantar, recitar, falar; depois, com atividades 

para o aluno ler; e, por fim, atividades para o aluno refletir sobre o sistema de escrita 

alfabético. 

A realização dessa rotina ocupava todo o tempo da aula de Língua Portuguesa. 

Era tudo muito marcado e muito “fechado”. Nada ocorria fora das orientações do 

material e, quando ocorria, era muito pontual, sem aprofundamento e sem 

sistematização, como no episódio em que a professora utilizou a brincadeira da forca 

para os alunos identificarem, por meio das palavras, o texto que seria trabalhado na 

rotina do dia. Os alunos descobriram as palavras “rua”, “pedrinhas”, “brilhantes”, 

“amor”. Quando uma aluna falou “pedrinhas”, a professora perguntou se era uma ou 

muitas pedras, a menina respondeu “muitas”, mas a professora não perguntou à 

aluna, por exemplo, como ela sabia que eram “muitas pedrinhas”, uma oportunidade, 

 
 

20 As atividades estruturantes, conforme Simonetti (2011) na Proposta Didática para Alfabetizar 
Letrando, são atividades que provocam a reflexão metalinguística impulsionando o 
pensamento/compreensão do aprendiz no que diz respeito à análise estrutural – descobrir como a 
escrita se organiza e à análise fonológica – descobrir a composição sonora das palavras/sílabas a 
relação fonema/grafema nas palavras. São atividades estruturantes segundo a autora: corresponder 
linguisticamente, identificar linguisticamente, classificar linguisticamente, ordenar linguisticamente, 
contar linguisticamente, compor e decompor linguisticamente, acrescentar e retirar linguisticamente, 
21 As atividades alimentadoras são as atividades voltadas para o letramento. Simonetti, as denomina 
como as práticas de sociais de oralidade, leitura e escrita, práticas que alimentam as atividades 
estruturantes. 
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a nosso ver, para a exploração, na perspectiva epilinguística, da noção de flexão de 

número, e deu continuidade às atividades da rotina: ler o texto “Se essa rua fosse 

minha”, ilustrar as estrofes, completar o texto com as palavras que estavam faltando e 

extrair palavras da cantiga para apreensão do conceito de palavra e de rimas. 

Reconhecemos a importância da aquisição da escrita alfabética como condição 

e pré-requisito para o aluno ler e escrever. O que questionamos é o fato de questões 

linguísticas que surgem nesse processo no que diz respeito ao uso da língua ficarem 

em segundo plano ou nem chegarem a constar dos planos de aula de professores. A 

orientação que encontramos em Soares (2016), com quem concordamos, é de que a 

apropriação do sistema alfabético e das normas ortográficas deve ocorrer, 

simultaneamente, à aprendizagem das outras dimensões linguísticas, ligadas ao eixo 

da sintaxe, da morfologia, da semântica e do discurso. 

É importante ressaltar que não estamos defendendo aqui o trabalho com o foco 

na metalinguagem morfossintática, muito embora, para se apropriar da língua 

enquanto sistema, a princípio, seja necessário a metalinguagem no nível fonológico – 

desenvolvimento da consciência fonêmica, silábica, de palavra, de frase etc. O que 

defendemos é que o professor não pode desconsiderar os problemas de ordem 

gramatical no nível sintático-semântico em virtude do ensino sistematizado da 

consciência fonológica. A dimensão fonológica é apenas um dos domínios da 

gramática. O aluno, quando entra na escola, tem outros conhecimentos gramaticais 

que precisam também, desde cedo, ser trabalhados na escola para dar conta de 

desenvolver a competência comunicativa. Para que o aluno compreenda, por 

exemplo, as diferenças entre a fala e a escrita, ele precisará dar conta, dentre outras 

coisas, de um saber no nível sintático-semântico sobre o funcionamento e a 

organização do texto escrito e do texto oral, quase sempre desprezado pela escola. 

Na entrevista, quando perguntada sobre o que ensina em suas aulas de Língua 

Portuguesa, a professora revela que não tem a intenção de trabalhar com a gramática 

e, mais uma vez, enfatiza que seu foco é a alfabetização dos alunos: 

 
Não é o foco do meu trabalho a gramática propriamente dita, o meu foco é a 
alfabetização como um todo, e, à medida que vai surgindo, vou relembrando, 
como o uso do “s”, sozinho, com dois, - como é que a gente lê? – então vou 
relembrando, o “r”, o “ch”, que são os mais comuns para a fase do 1o ano, do 
que a questão da concordância. Vou falando quando surge, mas não é o meu 
foco (PROFESSORA A). 
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Entendemos, a partir dessa fala e com base em outro trecho da entrevista, “eu 

acho que, nesse momento inicial, dizer o que é um dígrafo não vai fazer diferença 

para eles porque a preocupação deles é outra” (PROFESSORA A), – e quanto a isso, 

estamos de pleno acordo com ela: para que saber o que é um dígrafo nesse momento 

da aprendizagem? – que aquilo que a professora chama de “gramática propriamente 

dita” é a gramática como construto teórico petrificado em nomenclaturas. Para a 

professora, ensinar a gramática por esse viés não tem sentido – mais uma vez, 

concordamos com ela –, tanto que não ensina: não há registro nas aulas observadas 

de atividades que contrariam a fala da professora acerca do que pensa sobre o  

ensino de gramática na sua turma de 1o ano. 

Entretanto, a gramática não se restringe a um saber escolar, é, antes, um 

conhecimento implícito que o falante tem acerca das regras da sua língua. Ao dizer 

que o foco do trabalho é a alfabetização e que adia o trabalho com a concordância, - 

um saber indispensável, a professora nega a importância de trabalhar com as 

questões gramaticais no ano em que atua, por, na nossa opinião, desconhecer a 

existência de uma gramática interna e de uma gramática descritiva que podem ser 

estudadas na perspectiva da epilinguagem. 

É muito comum, também, por conta do desconhecimento, trabalhar as  

questões ortográficas acreditando que elas são do domínio da gramática. A 

professora disse que não trabalha as questões gramaticais, mas quando elas surgem 

trabalha. Pelos exemplos dados pela professora, na fala que destacamos acima, o 

que surge está ligado às convenções sociais da língua escrita, à ortografia, – “como o 

uso do “s”, sozinho, com dois, [...] então vou relembrando, o “r”, o “ch”. As questões 

ortográficas são normativas, mas não fazem parte da gramática, não fazem parte do 

sistema gramatical da língua. 

Veremos que essa “confusão” é recorrente na fala de todas as professoras 

sujeitos da pesquisa. Isso, no nosso entendimento, se deve, dentre outras coisas, à 

construção conceitual do ensino de língua ao longo do processo formativo de cada 

uma, desde a educação básica, basicamente a partir de um ensino prescritivo, que 

retalhava a língua. 

 
Na minha época de estudante, a gramática era descontextualizada. 
Interpretação de texto era uma coisa, gramática era outra totalmente 
separada com a parte ortográfica de exercícios de fixação [...] cada coisa em 
seu quadradinho, como se não fosse tudo interligado. [...] Sempre se 
começava pelo substantivo, mesmo mudando a série (PROFESSORA A). 
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Unidade 3 

Texto de abertura 

Capítulo 1 

Quantidade 
de Textos 

1 

1 

1 

Gênero textual Atividade 

Poema 

Texto não-verbal 

Poema 

Leitura 

Leitura de imagem - Oral e escrita 

Reflexão sobre a linguagem – Sistema 
de Escrita Alfabético, doravante SEA. 

 
 

Com essa fala, a professora demonstra que não vê lógica na forma como, 

tradicionalmente, lhe foi ensinada a gramática, e, entre reproduzir ou anular essa 

prática de ensino, tem categoricamente preferido anular o que ela entende por ensino 

de gramática. 

Se o livro da PDAL não ajuda em relação a isso, o livro didático adotado 

também colabora pouco. No material de apoio do professor, o LD defende que o 

ensino de gramática deve ser introduzido a partir do segundo ano e destaca que a 

ação pedagógica deve centrar-se na alfabetização e no letramento. Coerente com o 

que é declarado no manual do professor, os textos selecionados são curtos e, na sua 

maioria, pertence à tradição oral, propícios para o trabalho de desenvolvimento da 

consciência fonológica. Há também textos da esfera literária, como contos de fadas, 

fábulas, poemas, a partir dos quais, são propostas atividades destinadas à leitura e 

interpretação textual oral e escrita. 

Não há, no livro didático de Língua Portuguesa e nem no material da PDAL, 

trabalho de reflexão sobre os usos da língua no plano morfossintático. O que se 

propõe são atividades, às vezes mais reflexivas, às vezes mais transmissivas, tão 

somente na perspectiva fonológica e literária. O que nos faz perguntar: contemplando 

somente esse viés, o livro contribui para a formação de leitores e produtores de texto? 

O quadro abaixo foi desenhado com a intenção de mostrar que o livro didático 

do 1o ano apresenta um trabalho que não dá condições ao aluno de identificar os 

recursos linguísticos mais adequados ao gênero no momento da produção do texto, 

seja com autonomia ou tendo o professor como escriba. A proposta de produção, em 

todas as unidades, parece cair de paraquedas. O LD não oferece evidências 

suficientes, nas atividades propostas, para dizermos, como é destacado no manual do 

professor, que ele trabalha a escrita na perspectiva dos gêneros, como se pode 

observar no quadro a seguir: 

Quadro 3 – Síntese da análise de uma unidade do livro didático adotado 
 



75  

 

 
Fonte: Quadro elaborado a partir do livro didático Português Linguagens, 1o ano, unid. 3, p. 116-141. 

 

Do texto de abertura à atividade de produção, contamos seis textos, dos quais, 

cinco são poemas e um é a leitura de uma imagem, explorados por meio de 

atividades de leitura, seja na modalidade oral seja na modalidade escrita. Esses 

textos se aproximam do texto instrucional, que o aluno deverá produzir ao final, 

apenas pela temática da unidade – Fazendo arte. Estaria nessa proposta de trabalho 

a perspectiva do letramento anunciada pelo livro didático? 

A seguir, apresentamos uma figura que ilustra a culminância da proposta de 

produção, quando os alunos são convidados a escrever um texto de instruções de 

mágica. 

Figura 1 – Proposta de produção escrita do livro do 1o ano 
 

Fonte: Livro didático Coleção Português Linguagens, 1o ano, p. 141. 

1 Poema 
Capítulo 2 

1 

1 

Poema 

Poema 

Leitura; Interpretação textual oral e 
escrita; SEA 
Reflexão sobre a linguagem – SEA 

Interpretação textual escrita 

1 Texto 
Instrucional 

Compreensão da estrutura do texto 
Produção textual 
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A parte “O escritor é você” visa à preparação dos alunos quanto ao conteúdo 

temático do texto que irão escrever, um texto de instruções de mágica. Quanto à 

construção propriamente dita do texto, a proposta se limita a dar pistas sobre a forma 

composicional: “Primeiro, anotem o material que vai ser usado. Depois, anotem como 

fazer a mágica, isto é cada passo do truque”. 

É improvável que, sem uma abordagem consistente dos aspectos que 

compõem a organização linguística do texto instrucional, os alunos deem conta de 

produzir um texto eficaz e eficiente, que cumpra sua função social. A seguir, 

destacamos algumas marcas importantes da organização linguística do texto 

instrucional: 

 
✓ presença de título para indicação do nome do truque de mágica e de subtítulos 

para as partes que compõem o gênero (materiais e como fazer); 

✓ utilização de verbos no modo imperativo ou no modo infinitivo com valor 

imperativo para indicar o “como” fazer; 

✓ utilização de marcadores como “primeiro”, “depois”, como sinalização da 

coesão textual; 

✓ presença de exemplificação para se indicarem ações que podem, ou não, ser 

realizadas; 

✓ utilização de linguagem matemática (representação por meio de numerais) 

para indicação da quantidade de materiais. 

 
É importante destacar que a abordagem deve se ater à perspectiva 

epilinguística, tendo em vista que os alunos estão no 1o ano. Como nosso trabalho 

está inserido no Mestrado Profissional em Educação, desenvolveremos juntamente 

com os professores sujeitos da pesquisa uma proposta de ação na modalidade de 

sequência didática para trabalhar nessa perspectiva, que pode ser conferida no anexo 

A, apresentado em formato digital. 

No material didático do Pacto, PDAL, também não identificamos a perspectiva 

do letramento, embora ela tenha sido anunciada no manual do professor, Simonetti 

(2011, p. 12): 

 
Acreditamos que se aprende a ler e escrever com melhor qualidade e de 
forma mais democrática, letrando-se e alfabetizando-se num ambiente  
escolar que permita ao aprendiz a ler com compreensão, com sentimento, 
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com criação, tendo como mediador um(a) professor(a) que compreenda a  
não separação, as especificidades e as “facetas” da alfabetização e do 
letramento, ou seja, consiga alfabetizar letrando e letrando alfabetizar. Este é 
o desafio: alfabetizar e letrar, com qualidade, as crianças do 1º ano do Ensino 
Fundamental do Estado da Bahia. 

 

Em nossa avaliação, no plano de unidade da PDAL, anuncia-se uma coisa e 

entrega-se outra. Não há, na descrição dos objetivos, apontamento que sinalize um 

trabalho com o foco no letramento, o que se confirma ao longo da obra. 

 
Figura 2 – Planejamento da 2a etapa da PDAL 

Fonte: Proposta Didática para Alfabetizar Letrando, 1 ed. Salvador: Sec. de Educação, 2011, p. 94. 

 

Dentre vários fatores que definem nossas concepções e nosso fazer 

pedagógico em sala de aula, não descartamos que o livro didático, e principalmente o 

material da PDAL, no contexto do 1o ano, sejam modeladores da prática de ensino de 

língua que entende a gramática como um conjunto de normas estudadas sob a lógica 

de definir as nomenclaturas das classes e subclasses gramaticais. Acreditamos, com 

isso, que essa pode ser uma realidade aplicada em muitos primeiros anos no 

município de Ilhéus e no estado da Bahia. 
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3.3.2 “Por ser uma turma do segundo ano, mais ortografia. Eu acho que é mais 

importante para eles”22
 

 
É muito comum a preocupação com as questões ortográficas no momento da 

aprendizagem da língua escrita, pois, segundo a tradição, sabe escrever quem 

escreve tudo certinho, sem nenhum erro ortográfico. Na visão da professora do 2o 

ano, se os alunos aprenderem como se escreve corretamente as palavras será mais 

fácil para eles aprenderem as outras questões linguísticas. Em um dos trechos da 

entrevista, é perceptível a sua crença no valor dos conteúdos ortográficos: 

 
Muitos não sabem ler, então, eu acho que a parte ortográfica pega mais na 
gramática para eles. Que sabendo ortografia, sabendo escrever a palavra, 
eles vão adequando as outras coisas nos textos deles (PROFESSORA B). 

 

Na fala da professora, vislumbram-se suas concepções de língua e do que é 

escrever bem. Saber a língua, para ela, implica se apropriar das regras ortográficas, 

uma espécie de “varinha de condão” capaz de fazer o aluno transpor desafios de 

naturezas diversas. Escrever bem é escrever de acordo com essas regras e é a elas 

que a professora dedica grande parte de seu tempo, pois as “outras coisas” serão 

aprendidas naturalmente. 

O 2o ano caracteriza-se pela continuidade do ciclo de alfabetização, em que se 

retomam ou se aprofundam alguns objetos do conhecimento que não foram 

consolidados no 1o ano, e se introduzem outros. A não apropriação, pelos alunos, das 

regularidades e irregularidades ortográficas, nesse momento, é aceitável, pois, no 1o 

ano o foco do trabalho é no sistema alfabético de escrita, conforme as orientações do 

PNAIC. O que não é aceitável é que, em nome da aprendizagem de regras de 

ortografia, todo o restante do trabalho com a língua seja adiado ou fique emperrado. 

Muito provavelmente, esta é uma pergunta que atormenta a Professora B: “se os 

alunos ainda não sabem escrever palavras com sílabas não canônicas, como é que 

eu vou trabalhar produção de texto?”. 

Concomitantemente ao trabalho com o SEA, a professora poderia desenvolver 

atividades para os alunos avançarem com autonomia na consolidação da leitura e da 

escrita de textos, como o próprio PNAIC também orienta – trabalhar com os eixos da 

produção de textos orais e escritos, leitura e oralidade. Talvez a dificuldade exista, 
 

22 Resposta da Professora B referente à pergunta de número 2 da entrevista, sobre o que ensina nas 
aulas de Língua Portuguesa. 
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porque os conteúdos não se destacam, eles estão implícitos nos objetivos de 

aprendizagem e precisam ser abstraídos dali pelos professores. Cabe, então, como 

sugestão, e isso ficará a cargo da coordenação pedagógica da escola, um estudo 

aprofundado dos objetivos de aprendizagem de cada eixo e dos conteúdos a eles 

relacionados. Tão importante quanto saber ensinar é saber o que ensinar e para que 

ensinar. A professora sujeito da pesquisa – e outros tantos professores – precisa 

descobrir que o trabalho com a gramática pode cooperar para o desenvolvimento da 

produção e da compreensão de textos orais e escritos, desde que levado a efeito 

numa perspectiva teórica e numa abordagem diferentes das que o ensino tradicional 

adota. 

Na entrevista, a professora deixa claro que se preocupa muito com o ensino da 

ortografia, porque, “seus alunos serão cobrados ao longo da vida, em provas”. Essa 

também é uma concepção reducionista que precisa ser desconstruída, pois o ensino 

de Língua Portuguesa não pode permanecer refém do atual sistema de avaliação, 

cujo foco está explicitamente no produto – não estamos nos referindo aqui às 

avaliações externas.23
 

Em uma das aulas observadas, depois de fazer a leitura em voz alta de um 

livro de literatura infantil para a turma, a professora escreveu no quadro a seguinte 

atividade para trabalhar a escrita das palavras com G ou C e S ou C: 

 

Quadro 4 – Atividade proposta pela professora no quadro 

1. Complete com C ou G: 2. Complete com S ou C: 
 
 

VA  A 

  ATO 

  ORDA 

PA   A 

  OLA 

  OTA 

VA  A 

  ATO 

  ORDA 

PA   A 

  OLA 

  OTA 

  ENOURA 

  INO 

  IRENE 

  EREIA 

  UFOCO 

  INTO 

  IDADE 

  ERROTE 

DISFAR   E 

CAPA   ETE 

  ETE 

  EBOLA 

Fonte: Anotações feitas pela pesquisadora durante a observação das aulas. 
 
 
 

 
23 A PDAL, que foi adotada primeiro no Ceará, foi feita para isso. E, desse ponto de vista, deu certo, o 
Ceará foi o Estado que fez mais pontos na Provinha Brasil. 
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Durante a explicação da atividade 1, a professora orientou que os alunos 

completassem a primeira coluna de palavras com a letra C e a outra coluna com a 

letra G, e fizessem a leitura. Na atividade de número 2, orientou que os alunos 

verificassem a palavra e completassem com S ou C. Depois de ter dado um tempo 

para os alunos responderem, fez a correção coletiva no quadro, com a participação  

de um aluno, e mais uma vez disse que as palavras da atividade 1 do lado esquerdo 

deveriam ser completas com C e as da direita com G. Assim o aluno fez. À medida 

que o aluno completava, a professora fazia a leitura, destacando que as palavras 

eram diferentes por causa de uma letra apenas. Todavia, a professora deixou de dizer 

que as palavras ganhavam, com a troca de letra, outro significado. Em seguida, ela 

fez a correção oral da atividade 2: os alunos falavam se tinham completado com S ou 

C, e a professora sinalizava “certo” ou “errado”. 

A maneira como foi conduzida a correção da atividade evidencia uma prática 

de ensino tradicional predominantemente transmissiva, segundo a qual, o aluno não 

aprende, por observação e reflexão, a regra, caso ela exista, nem toma consciência 

do porquê é importante memorizar a regra, se for esse o caso. 

Quanto à atividade 2, não podemos deixar de apontar que as palavras foram 

agrupadas, a nosso ver, equivocadamente. As palavras “cenoura”, “sino”, “sirene”, 

“sereia”, “cidade”, “serrote”, “disfarce”, “sete”, “cebola”, do ponto de vista alfabético, 

podem ser escritas tanto com a letra “C” como com a letra “S” e, portanto, aprender 

como escrevê-las depende da memorização. O mesmo não acontece com as  

palavras “sufoco” e “capacete”, cuja escrita é ditada por regras, que podem ser 

apreendidas reflexivamente: a letra “c” antecedendo as vogais “a”, “o”, “u” representa 

o som /k/, portanto não poderia ser usada em “–ufoco”; a letra “s” entre vogais 

representa o som /z/, portanto não poderia ser usada em “capa–ete”. Já “sinto” e 

“cinto” têm a particularidade de adquirirem significados diferentes com a alteração das 

letras: é improvável que o aluno compreenda isso fora de um contexto. 

Das dez aulas observadas, em três a professora fez uso do livro didático,  

sendo que em duas trabalhou com as atividades voltadas para as questões 

ortográficas. 

Além de privilegiar o ensino de ortografia, a professora também disse 

considerar importante que os alunos tenham noção dos conteúdos gramaticais. 

Chama a atenção a preocupação da professora com a maturidade dos alunos para 

lidar com os conceitos. 
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Mais assim, masculino e feminino, plural, singular, as coisas mais básicas pra 
ele, uma coisa bem assim, não muito aprofundada, porque, como é segundo 
ano, primeira série, é uma coisa assim mais voltada para o... como é que 
posso dizer... para ele ter uma noção, que ele vai se aprofundar mais no 3o 

ano (PROFESSORA B). 
 

Como é uma turminha do 2o ano, não são assuntos muito pesados, é uma 
coisa mais leve para que eles pudessem aprender e conseguir mais para 
frente identificar a dificuldade dele (PROFESSORA B). 

 
 

Esses conteúdos gramaticais, segundo a professora na entrevista, são 

trabalhados a partir de um texto: primeiro, ela explica o que é, isto é, faz a 

apresentação conceitual do conteúdo; depois, conversa sobre o texto e, por fim, volta 

à exploração dos conteúdos gramaticais presentes no texto. 

 
Explico o que é, dava o texto, explicava, conversava, tirava alguma coisa dele 
– de acordo com aquele texto (interpretação), o que eles percebiam, se tinha 
alguma coisa diferente. Daí a gente começava a explicar que era para 
trabalhar masculino e feminino, gênero, como era, por que, o que acontecia e 
tudo mais (PROFESSORA B). 

 
Os conteúdos gramaticais também eram trabalhados quando apareciam no 

texto utilizado na aula, quando a professora percebia que naquele texto tinha algo 

diferente que, segundo ela, os alunos precisavam saber. Como foi nesse episódio de 

aula: 

Figura 3 – Atividade entregue pela professora em folha avulsa 

Fonte: Atividade recolhida junto à professora. 
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A 

as 

o 

os 

Apartamento 

casa 

apartamentos 

casas 

é é 

são são 

sou 

somos 

Feia 

bonitos 

pequenas 

amarelo 

Depois da leitura do texto pela professora, acompanhada, silenciosamente, 

pelos alunos, e da exploração quanto à estrutura do poema, a professora perguntou 

aos alunos se tinham notado alguma coisa diferente no texto. Como a turma 

permaneceu em silêncio, a professora chamou a atenção para os três pontinhos e 

disse que se chamavam reticências, e explicou que era um sinal de pontuação “que 

significava continuidade”. É importante observar que, na atividade da folha avulsa, o 

autor explica o porquê das reticências no texto, mas não o nomeia. Outro aspecto 

relevante é que, no texto lido, o sinal indica tão somente que uma parte foi suprimida. 

O texto não serve como exemplo de uso de reticências, segundo a função desse sinal 

apresentada pela professora. Embora o conteúdo tenha sido abordado na perspectiva 

epilinguística na atividade proposta na folha, a professora conduziu a atividade 

fazendo uma abordagem metalinguística. 

Em seguida, em uma mudança radical de assunto, a professora perguntou aos 

alunos se eles se lembravam de terem estudado o adjetivo. Como eles disseram que 

não se lembravam, ela exemplificou com a frase: “o menino é feio”. Destacou a 

palavra “feio,” mas os alunos disseram que era masculino. A professora insistiu nos 

exemplos: “a menina é gorda”, “a menina é magrela”; e perguntou: se eu estou 

elogiando, eu estou fazendo o quê?”. Chama a atenção o fato de que, em nenhum 

dos exemplos da professora, o adjetivo tenha sido utilizado como elogio. Como viu 

que os alunos não se lembravam, ela falou que estava falando de “adjetivo” e 

mencionou outro texto em que trabalhou com essa classe gramatical, dizendo “a casa 

é feia, pequena”, e os alunos continuaram: amarela, suja, bonita – um exemplo de 

trabalho, na perspectiva tradicional, no eixo paradigmático. 

A professora não trabalha no nível do eixo sintagmático. Ela poderia ter 

colocado no quadro uma atividade para os alunos refletirem, concomitantemente, nos 

níveis paradigmático e sintagmático: 
 

 

A professora deve pedir aos alunos que combinem as palavras para fazerem 

frases. Algumas combinações são possíveis e há também as impossibilidades. Com 
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isso, seriam trabalhadas, segundo a abordagem epilinguística, a concordância verbal 

e nominal – uma atividade que promove o uso da língua urbana de prestígio. 

Retomando a aula, depois de ter falado sobre o adjetivo, a professora voltou ao 

poema “O galo” e pediu aos alunos que circulassem os adjetivos no texto, lembrando- 

os de que “adjetivo era quando se dava uma qualidade a alguma coisa”. Como os 

alunos não conseguiram fazer o que ela solicitou, a professora escreveu todos os 

adjetivos do poema no quadro e pediu para os alunos circularem essas palavras na 

folha, dizendo que todas elas caracterizavam o galo, personagem do texto. Por fim, 

perguntou novamente aos alunos que palavras eram aquelas que eles circularam no 

texto. Como eles não responderam, a professora soletrou “ad... ad...”; então, eles 

completaram “adjetivo”. A professora ainda perguntou: “são palavras que dão o quê?”. 

Nenhum dos alunos respondeu e a professora partiu para as atividades seguintes. 

Uma das questões se referia ao sentido da palavra “dentre” no texto. A 

professora voltou ao texto, leu o trecho em que aparecia a palavra e perguntou se só 

existia um galo no mundo, se ele era sozinho. Os alunos responderam que não e a 

professora conclui, dizendo: “dentre quer dizer que existem outras aves no mundo e 

que o galo é uma delas”. Como a questão era de múltipla escolha, leu as alternativas 

e os alunos marcaram a opção correta. 

Nesse episódio de aula, a professora utilizou o texto como pretexto para revisar 

um tópico gramatical. Ela adota a perspectiva metalinguística apresentando  o 

adjetivo, para os alunos, seguindo uma prática de ensino transmissiva, segundo a 

qual, primeiro, vem a definição; depois, vem o exemplo; e, por fim, vem o exercício de 

fixação. A prática da professora não promoveu a reflexão, tampouco promoveu a 

exploração dos efeitos de sentido decorrentes do uso de adjetivos no poema lido. A 

preocupação centrou-se na aquisição conceitual da nomenclatura. 

Em nossa análise, avaliamos que houve uma inconsistência no 

encaminhamento metodológico, por parte da professora, que pode ter dificultado a 

identificação do adjetivo pelos alunos: ao dar exemplos de adjetivos, “o menino é 

feio”, “a menina é gorda”, a professora usou frases em que os adjetivos aparecem em 

sua posição canônica, ou seja, depois do termo que qualificam e depois do verbo de 

ligação. No poema, por questões de rima e métrica, importantes na construção do 

ritmo, os adjetivos “valente”, “brioso” e “grave”, que caracterizam o galo, aparecem 

isolados no segundo verso, antes do termo que qualificam e do verbo de ligação, 

portanto, fora de sua posição canônica. Além disso, se levados em conta os aspectos 
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semânticos, é bastante provável que “brioso” e “grave” sejam palavras desconhecidas 

das crianças. 

Em outro episódio de aula, a partir de uma atividade do livro didático, conforme 

figura 4, inicialmente, a professora explora a imagem ao lado do texto, conversando 

com os alunos sobre as limitações de quem anda numa cadeira de rodas. Em 

seguida, faz a leitura do texto para os alunos e pergunta o que eles entenderam, mas 

os alunos ficaram em silêncio. 

Figura 4 – Texto do livro didático utilizado para atividade de leitura 
 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 2o. ano, p. 122. 



85  

 

 

Em continuidade, a professora parte para as atividades seguintes do livro 

didático. Na seção “Linguagem do Texto”, as atividades exploram os efeitos de 

sentido decorrentes das escolhas do autor, conforme figura a seguir: 

 
Figura 5 – Exemplos de atividades em que predomina a reflexão. 

 

 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 2o. ano, p. 124-125. 

 

 

Essa atividade está de acordo com a concepção sociointeracionista assumida 

pelo LD. Os autores prometem um trabalho com base na perspectiva enunciativa à luz 

da teoria bakhtiniana: “se perdermos de vista os elementos da situação, estaremos 

tão pouco aptos a compreender a enunciação como se perdêssemos suas palavras 

mais importantes (CEREJA e COCHAR 2014 – Manual do Professor, p. 355). No 

entanto, a forma pela qual a professora abordou a atividade em sala de aula se 

distanciou dessa perspectiva. 

No encaminhamento da atividade 1, a professora fez a leitura alongando a 

vogal “e” e, em seguida, ela mesma deu a resposta para os alunos. Na condução da 

atividade 2, ela lembrou os alunos que já havia trabalhado com a família silábica nha, 
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nhe, nhi, nho, nhu. Deu vários exemplos de palavras com essas sílabas e falou que 

era “diminutivo”, que as palavras mostravam que eram coisas pequenas; depois, a 

professora voltou para a atividade e perguntou se a palavra “cadeirantinho” significava 

tamanho grande ou pequeno. Quanto à atividade 3, a professora se limitou a 

perguntar aos alunos qual das duas alternativas era a correta. 

Embora as atividades propostas pelo LD apresentem um claro viés 

epilinguístico, o caminho metodológico escolhido pela professora trouxe à tona a 

metalinguagem numa perspectiva formal e tradicional de ensinar a língua, que, por 

vezes, acaba induzindo a erros conceituais. 

Esse ensino de gramática, no nosso entendimento, está intimamente 

relacionado à formação escolar do sujeito e aos modos como esse objeto de estudo 

lhe foi apresentado, como evidencia a fala da Professora B: 

 
Quando eu estudei, era uma coisa assim, bem mecânica. Muita decoreba e 
aquela coisa maçante, que você tinha que estudar os verbos, não sei o que, 
até uma vírgula no lugar certo, eu achava assim terrível, apesar de ser 
importante (PROFESSORA B). 

 

Não podemos deixar o livro didático utilizado pela professora de fora da análise 

de sua prática de ensino de gramática, sobretudo porque o LD destaca no manual do 

professor que o trabalho com os conteúdos gramaticais deve ser introduzido a partir 

do 2o ano do Ensino Fundamental. No manual do professor, Cereja e Cochar (2014 – 

Manual do Professor, p. 355) anunciam: 

 
A partir do volume 2, entretanto, o trabalho com a língua ganha algumas 
especificidades. [...] A novidade está na inclusão de alguns conceitos 
gramaticais que são necessários principalmente para o trabalho de produção 
textual. [...] Por exemplo, no segundo ano, o estudo do substantivo está a 
serviço do trabalho com a fábula24, um gênero do discurso que normalmente 
apresenta animais como personagens. A nomeação de diferentes espécies  
de animais, de frutas, de árvores, etc., é o ponto de partida para explorar  
essa função essencial do substantivo como meio de organizar o mundo. 

 

Em nossa análise, não conseguimos identificar essa anunciada articulação 

entre os conteúdos gramaticais e a produção de texto. Antes de solicitar a produção 

escrita de uma fábula, o livro traz apenas uma atividade de leitura e interpretação com 

o gênero e apresenta uma outra fábula para explorar os recursos ligados à estrutura 

composicional do gênero. A nosso ver, essa proposta didática não dá subsídios 

 

24 Quem precisa saber o que é substantivo para contar uma fábula?! 
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linguísticos suficientes para o aluno fazer um texto adequado ao gênero solicitado. 

Além disso, o conteúdo anunciado como articulado está solto na unidade. 

A seguir, apresentamos e analisamos as atividades com o substantivo no 

capítulo 2 da unidade 4 do livro do 2o ano. 

 
Figura 6 – Como o livro didático trabalha com o substantivo (Parte I) 

 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 2o. ano, p. 237. 



88  

O título da seção, “Reflexão sobre a linguagem” sinaliza que o trabalho 

proposto apresenta uma tendência construtivo-reflexiva. Além disso, o LD (p. 237)  

traz em vermelho o seguinte destaque para o professor: 

 
Professor: Este trabalho não tem como finalidade descrever a língua ou levar 
os alunos a memorizar conceitos gramaticais, mas, sim, instrumentalizá-los 
melhor para a produção textual. Em diferentes gêneros, o substantivo cumpre 
um papel decisivo, uma vez que os seres à nossa volta são representados no 
plano linguístico por essa classe de palavras. Portanto, tendo em vista essa 
finalidade, não há necessidade de aprofundar a teoria nem os exercícios de 
reconhecimento dessa classe gramatical. 

 

Em nosso entendimento, o LD não traz uma proposta de trabalho com o 

substantivo que privilegia a reflexão, tampouco, por meio do trabalho com essa classe 

de palavras, instrumentaliza melhor os alunos para a produção de uma fábula, até 

porque a seção que propõe a produção de uma fábula (entre as páginas 234 e 236) 

acontece antes da seção que traz o substantivo (entre as páginas 237 e 241). 

A questão 1 da atividade pede aos alunos que escrevam os nomes dos animais 

que aparecem em uma fotografia – uma casa de cachorro com um porco dentro e um 

gato observando (a resposta é “gato” e “porco”). 

A questão 2 se subdivide nas letras “a” e “b”; os alunos devem responder, na 

letra “a”, que animal usa o tipo de casa da fotografia (a resposta é “cachorro”); na letra 

“b”, eles devem dizer se o animal que usa a casa da imagem é grande ou pequeno (a 

resposta é “grande”). 

As respostas com nomes de animais se justificariam por duas razões: “gato”, 

“porco” e “cachorro” são substantivos; além disso, fábulas trazem animais como 

personagens centrais. A pergunta 2b, cuja resposta é “grande” sugere que o LD vai 

introduzir uma discussão sobre a diferença, ainda que sem nomear, entre o 

substantivo – nome que damos às coisas para nos referirmos a elas – e o adjetivo – 

palavras que atribuem uma qualidade às coisas sobre as quais falamos. Perguntas do 

tipo “Para que servem as palavras “gato”, “porco” e “cachorro”?” e “para que serve a 

palavra “grande”?” seriam, a nosso ver, suficientes para introduzir, reflexivamente e 

epilinguisticamente, uma discussão sobre o substantivo e o adjetivo. 

Entretanto, não é isso que acontece. As questões 3 e 4, como se pode verificar 

na figura a seguir, demandam respostas pessoais dos alunos, explorando 

conhecimentos prévios, levantamento de hipóteses e leitura de imagem. 
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Figura 7 – Como o livro didático trabalha com o substantivo (Parte II) 
 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 2o. ano, p. 238. 

 

 
A questão 5 sugere a intenção de trabalhar com o substantivo próprio, pois 

pede aos alunos que deem nomes para o gato, o porco e o cachorro. 

Já a questão 6, que se subdivide nas letras “a” e “b”, empurra o foco para a 

exploração de conhecimentos ligados à apropriação do SEA. A letra “b” induz ao erro. 

Pede-se ao aluno para trocar a posição das sílabas da palavra “porco” e pergunta que 

outro palavra se forma. A resposta no MP é “corpo”. No entanto, trocando as sílabas 

de “porco” não temos “corpo”, mas “copor”. 
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Figura 8 – Como o livro didático trabalha com o substantivo (Parte III) 
 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 2o. ano, p. 239. 

 

 
Nas questões 7 e 8, os alunos devem escrever nomes de animais que parecem 

ter sido escolhidos aleatoriamente. 

No final da página, o LD faz uma pergunta retórica: “Você já imaginou que 

confusão seria se não houvesse os nomes para identificar e diferenciar todos esses 

seres que vivem na Terra?”. Em seguida, informa em uma caixa de texto: “Na língua 

portuguesa, as palavras que nomeiam os seres são chamados de substantivos” – 

sinalizando uma forte tendência à metodologia de caráter transmissivo. Além disso, 
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essa definição, no contexto em que está formulada, pode induzir a criança a pensar 

que seres são apenas os animais. 

As atividades que vêm a seguir, conforme figura 9, reforçam os passos da 

metodologia transmissiva. Os alunos farão atividades de identificação de  

substantivos. 

 
Figura 9 – Como o livro didático trabalha com o substantivo (Parte IV) 

 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 2o. ano, p. 240. 
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Um outro fator que aponta a opção do LD pela metodologia transmissiva é o 

uso do texto, no caso a letra de canção “Pomar”, como pretexto para trabalhar com 

um conteúdo gramatical. 

A atividade proposta pelo LD, figura 10, vai trabalhar, mais uma vez, com um 

forte viés transmissivo, os substantivos comuns e os próprios. A atividade parte do 

conceito, segue para o exemplo e, por fim, propõe o exercício. 

 
Figura 10 – Como o livro didático trabalha com o substantivo (Parte V) 

 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 2o. ano, p. 241. 
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A prática de ensino de gramática da professora e a proposta delineada no livro 

didático são convergentes: o foco está na metalinguagem, com um viés transmissivo. 

O conteúdo gramatical, substantivo, é abordado fora do texto. Sempre é bom lembrar 

que, fora de um contexto de uso, uma mesma palavra pode significar várias coisas e, 

em função disso, ser categorizada em mais de uma classe. A palavra “gato”, por 

exemplo: em um contexto, pode ser usada para nomear um animal; em um segundo 

contexto, para qualificar um homem bonito; em um terceiro, para apelidar alguém. A 

mesma palavra poderia, então, respectivamente, ser classificada como substantivo 

comum, adjetivo e substantivo próprio. Mas o livro afirma que é substantivo comum. 

Essa é uma das ciladas em que podemos cair quando não trabalhamos a gramática 

no uso. 

 

 
3.3.3 “Dentro do texto trabalhado em sala de aula, eu trabalho a interpretação, 
eu trabalho a gramática, eu trabalho a ortografia”25. 

 

Na turma do 3o ano, todas as atividades de Língua Portuguesa partiram do 

texto. Primeiro, era feita a leitura do texto, ora pela professora, e na maioria das vezes 

pelos alunos. Depois, a professora conversava bastante sobre o assunto do texto, 

lembrava de outros textos que já tinham sido trabalhados e falavam do mesmo tema. 

Nas atividades de interpretação, a professora sempre começava pelas informações 

sobre a estrutura do texto e pela extração das informações explícitas; em seguida, ela 

passava às atividades ligadas às classes gramaticais e à ortografia. 

Essa prática de ensino, antes de ser registrada nas observações, foi assim 

descrita pela professora, quando perguntada sobre como são suas aulas de 

gramática: 

 
No primeiro momento, eu faço uma leitura com eles. A partir dessa leitura, aí 
vem a interpretação oral; depois, eu coloco a escrita no quadro para ver se 
eles já estão dominando a letra maiúscula, se já dominam a ortografia, se 
eles fazem a pontuação. Depois que eles respondem todas as questões, [...], 
a gente parte para trabalhar a palavra, a quantidade de letras, a quantidade 
de sílabas, sílaba mais forte, entendeu? [...] aí eles podem retirar do texto 
substantivos próprios, escrever ou pintar os substantivos próprios, circular os 
comuns dentro do texto (PROFESSORA C). 

 
 

 
25 Resposta da Professora C referente à pergunta de número 2 da entrevista, sobre o que ensina nas 
aulas de Língua Portuguesa. 
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Podemos dizer que a professora reconhece a importância do texto e esse 

reconhecimento, no nosso entendimento, é muito importante. Todavia, não podemos 

dizer que, em sua prática, o texto tem se configurado como objeto de ensino- 

aprendizagem. Em um dos episódios de aula, a Professora C trabalhou com a 

seguinte atividade em uma folha impressa: 

 
Figura 11 – Atividade proposta pela professora em folha avulsa (Parte I) 

 

Fonte: Atividade recolhida junto à professora. 
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No desenvolvimento dessa atividade, primeiro, a professora pediu aos alunos 

para fazerem uma leitura silenciosa do texto; depois, ela escolheu um aluno para ler 

em voz alta para a turma. Em seguida, fez perguntas para a identificação do título, do 

gênero, da estrutura do texto, e sobre o enredo de outro texto com os mesmos 

personagens. Como já assinalamos, a exploração da intertextualidade é um 

movimento recorrente na prática da Professora C. 

Quando orientou as atividades de escrita, ela lembrou os alunos que eles não 

deveriam esquecer de iniciar as respostas das perguntas com a letra maiúscula e 

fazer a pontuação no final das frases. 

Embora a seção seja intitulada “É hora de pensar e interpretar!”, as atividades 

propostas se limitam à localização de informações explícitas no texto – como se pode 

verificar na figura 12 – e à exploração metalinguística, sem reflexão, do substantivo e 

do adjetivo – como se pode verificar na figura a seguir. 

 
Figura 12 – Atividade proposta pela professora em folha avulsa (Parte II) 

 

Fonte: Atividade recolhida junto à professora. 
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Na correção, os alunos respondiam oralmente e a professora fazia a cópia no 

quadro, sempre chamando a atenção para o emprego da letra maiúscula e dos sinais 

de pontuação nas frases. Os alunos responderam às questões 1, 2 e 3 com  

facilidade. A professora não perguntou por que o texto não poderia ser um bilhete ou 

uma poesia. Ela se limitou a dizer para os alunos que uma das características da 

fábula era a de transmitir uma moral que, muitas vezes, vinha escrita no final do texto. 

No texto trabalhado, os alunos deveriam descobrir a moral que estava implícita. A 

professora leu o texto novamente e as alternativas da questão e foi perguntando aos 

alunos o que haviam marcado. Os alunos marcaram corretamente a segunda 

alternativa. Nesse momento, ela lembrou de outras fábulas trabalhadas e a moral 

presente em cada uma delas. 

As questões 4, 5 e 6 exigiam dos alunos conhecimentos gramaticais em 

relação ao emprego dos sinais de pontuação e das classes gramaticais do  

substantivo e do adjetivo. 

Na atividade de número 4, os alunos não tiveram maiores dificuldades, pois foi 

só copiar os sinais de pontuação do texto. Ao conduzir a correção, a professora 

primeiro identificou cada sinal de pontuação pelo nome, uma vez que essa informação 

não estava no enunciado da atividade e, depois, a cada espaço que deveria ser 

preenchido, perguntava aos alunos o porquê e os alunos automaticamente 

respondiam que após os dois pontos iria vir uma pergunta; que a interrogação foi 

usada porque a frase era uma pergunta; o travessão porque vinha antes da fala de 

alguém. Ela não perguntou sobre o ponto de exclamação. 

Na atividade 5, a professora começou perguntando se a palavra “cigarra” era 

adjetivo ou substantivo. Os alunos disseram substantivo. Eles identificaram 

corretamente a classe gramatical da palavra “alegre”, e classificaram “cantora” como 

substantivo. A professora explicou que a palavra dentro da frase era um adjetivo 

porque era uma característica da cigarra, mas fora da frase era um substantivo. 

Nessa explicação identificamos um problema de ordem gramatical: a cigarra é uma 

cantora. - o predicativo é composto também por substantivos; esse predicado é 

nominal – nomes substantivos e nomes adjetivos. 

Na atividade 6, ao ler as palavras sublinhadas, a professora perguntava aos 

alunos se as palavras deveriam ser classificadas como substantivo próprio ou comum. 

Como a atividade terminou antes do tempo de aula, ela listou o nome de algumas 
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Para casa 
1. Releia a fábula a cigarra e a formiga e responda: 

 

a. Quantos parágrafos têm esse texto? 
b. Qual o nome da autora do texto? 

 
2. Escreva da fábula o que se pede: 

a. Um parágrafo com o ponto de interrogação. 
b. Uma palavra com RR. 
c. Uma palavra com o R entre vogais. 
d. Três palavras trissílabas. 
e. Quatro verbos no passado. 

f. Três palavras com SS. 

fábulas para os alunos fazerem o reconto. Ainda nesse episódio de aula, a professora 

escreveu no quadro a seguinte atividade de casa, a partir do texto trabalhado em sala: 

 

Quadro 5 – Atividade proposta pela professora no quadro 
 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

 

 
O “para casa” pode ser caracterizado como uma colcha de retalhos: parágrafo, 

ponto de interrogação, ortografia, divisão silábica, tempos verbais. Essa flagrante falta 

de sistematicidade pode, a nosso ver, dificultar a aprendizagem dos alunos e gerar 

neles uma falsa concepção do que seja a língua. 

Descrever a aula sem recortes é importante para mostrar como a professora 

utiliza o texto na sua prática de ensino e como ela compreende o ensino da gramática 

contextualizada. Na entrevista, quando perguntada se sempre começa suas aulas 

com o texto, a professora foi enfática em dizer: 

 
Sempre com o texto. Tudo contextualizado. [...], a gramática tem que ser 
contextualizada. É isso que a gente aprende nos cursos que a gente faz. 
Gramática, ortografia, tudo contextualizado, dentro do texto, em uma 
produção, no reconto do texto, dentro desse reconto, a gente trabalha 
ortografia (PROFESSORA C). 

 

Essa perspectiva de “tudo contextualizado” marca a época em que o texto 

entrou na sala de aula e todas as atividades passaram a ser feitas a partir dele, mas 

tomando-o como pretexto, para a discussão de seu tema, para o estudo de seu 

vocabulário, para a análise gramatical de suas palavras e frases, para a proposta de 

uma redação sobre o mesmo tema. Durante muito tempo, esse também era o modelo 

hegemônico dos livros didáticos – para a mudança nos LDs, foi fundamental, como já 

dissemos, o trabalho de avaliação realizado no contexto do PNLD. 
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A fala e a prática da Professora C sugerem que, até hoje, nós, professores, não 

sabemos muito bem o que fazer com o texto em sala de aula. Deixamos de partir da 

palavra, da frase, e passamos a retirá-las do texto só que guiados pela mesma 

perspectiva formal da língua, com o fim apenas de trabalhar as questões gramaticais, 

caracterizando, então, o texto como um pretexto. Usar o texto com esse propósito não 

se caracteriza como uma prática de gramática contextualizada. A gramática 

contextualizada consiste em fazer análise linguística dos recursos expressivos que 

promovem os efeitos de sentido no texto. Como diz Costa Val, é “a gramática do  

texto, no texto”. Em síntese, na perspectiva defendida por Costa Val e tantos outros 

pesquisadores já mencionados neste trabalho, o texto não está a serviço de nada, o 

texto precisa ser visto como objeto de estudo e análise. 

Na entrevista, a professora assume-se construtivista: “eu estudei no tradicional 

e estou trabalhando no construtivismo” (PROFESSORA C). Essa mudança de visão, 

da perspectiva tradicional para o construtivismo, segundo a professora, se deve aos 

cursos de formação continuada, como o PROFA e o PNAIC. Segundo ela, foi através 

deles que 

aprendi que a criança aprende desse jeito. É aos pouquinhos. Ele (aluno) vai 
descobrindo aos poucos e também porque cada um tem seu tempo, né, e que 
a gente tem que respeitar, a gente acha que tem que aprender logo, mas não, 
cada um tem seu tempo de aprender. Tem uns que aprendem com mais 
facilidade, outros não. No tradicional, era aquilo ali e a gente estudava e tinha 
que dar conta e tinha que transcrever do jeito que o professor colocava no 
chamado questionário (PROFESSORA C). 

 
Ao se assumir construtivista, a professora relata que mudou o olhar em relação 

ao tempo de aprendizagem da criança, o que é importante, mas não faz qualquer 

referência à necessária mudança de perspectiva em relação à linguagem. 

As atividades de produção textual também estavam presentes na prática de 

ensino da Professora C e, como defendemos que o trabalho de produção de texto 

deve estar articulado às atividades de leitura e de análise linguística, registramos 

como a professora desenvolve esse trabalho. 

No episódio de aula em que trabalhou a produção de uma carta, primeiro ela 

escreveu no quadro o seguinte texto e questões para os alunos responderem: 
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Ilhéus, 03 de novembro de 2016. 

Querido Papai Noel (falou que essa era a saudação) 

Meu nome é   , tenho   anos e estudo na Escola 

  no 3º ano. (falou este é o primeiro parágrafo, você 
está se apresentando) 
Papai   Noel,   neste  natal   
   (escreveu linhas e 
disse, agora é com vocês, escrevam uma coisa que você possa ganhar, o que 
você quer, para que você quer). 

Quadro 6 – Atividade proposta pela professora no quadro 

Carlos, 

 
Você pode me emprestar seu livro de 
matemática? 
Aguardo resposta. 

 
Beijos, 
Júlia. 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

a. Que tipo de texto? 

b. Quem é o remetente? 

c. Quem é o destinatário? 

d. Qual a despedida? 

e. Qual a data? 

f. O que é que Júlia quer de Carlos? 

 
 

Durante a correção, explicou para os alunos que escrevemos um bilhete para 

quem está próximo de nós e disse que o que queria trabalhar naquele dia era a 

produção de uma carta. E continuou a explicação: A carta a gente manda para 

alguém mais distante. A carta tem marcadores diferentes – a cidade, a data, a 

saudação (querido, amigo, caro). E escreveu no quadro: 

 

Quadro 7 – Atividade proposta pela professora no quadro 
 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

 

 

Essa proposta de escrita é mais uma evidência de que a prática de ensino de 

gramática não é contextualizada, pois poucos aspectos linguísticos do gênero textual 

foram trabalhados, como o vocativo, chamado pela professora, de forma equivocada, 

a nosso ver, de “saudação”. O vocativo é chamamento. A saudação seria algo como 

“Bom dia”, “Olá!”, “Tudo bem?” etc. A professora, claramente, privilegia a dimensão 

composicional do gênero carta, que se sobrepõe ao funcional e ao linguístico. 

O trabalho com esse gênero, a nosso ver, seria uma ótima oportunidade para a 

professora promover, por exemplo, uma abordagem textual-discursiva dos sinais de 

pontuação, que tiveram apenas seus aspectos formais trabalhados, a partir de um 

fragmento da fábula “A cigarra e a formiga”. 
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Os pontos de exclamação e de interrogação, por exemplo, podem ser 

estratégias linguísticas fundamentais para incitar o diálogo entre os interlocutores em 

uma carta. Ainda mais se temos a delimitação desses interlocutores, uma criança e o 

Papai Noel. Esses sinais de pontuação podem ser úteis para instigar a participação e 

o envolvimento do interlocutor “Papai Noel” no evento comunicativo, o que 

provavelmente resultaria na escrita de um texto bem mais criativo – e não o criativo  

no sentido de “solte sua imaginação”; referimo-nos ao criativo como resultado da 

adequada seleção de um dado recurso linguístico a fim de se cumprir um propósito 

comunicativo, como sugerido por Franchi (2006). 

Como as observações aconteceram próximas à aplicação da Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA), em um dos episódios de aula, a professora elencou 

atividades para revisar alguns conteúdos. Nesse dia, ela não partiu do texto. As 

atividades foram todas orais, sem que os alunos precisassem escrever, apenas a 

professora fez uso da escrita no quadro. Dentre as atividades, escreveu uma lista de 

palavras iniciadas com as sílabas “ce” e “ci” para mostrar aos alunos que, na escrita 

da Língua Portuguesa, nenhuma palavra começa com “ç”. Ela escreveu as palavras e 

pediu para os alunos, oralmente, separarem essas palavras em sílabas e classificá- 

las quanto ao número de sílabas. Além disso, perguntou se as palavras eram 

substantivos próprios ou comuns – todas eram substantivos comuns. 

Depois, lembrando os alunos que se tratava de uma revisão, a professora 

escreveu as frases “Eles cantaram na escola” e “Mariana brincou com sua linda 

boneca” no quadro e pediu aos alunos que identificassem: os verbos e o tempo em 

que eles estavam flexionados; os substantivos e sua classificação em próprio ou 

comum; o pronome e o número, se plural ou singular; o adjetivo. A revisão da 

professora, de alguma maneira, revela as aulas as quais não assistimos: foco na 

metalinguagem, numa perspectiva hegemonicamente transmissiva. 

Por fim, a professora leu um bilhete e uma carta, e perguntou sobre a estrutura 

composicional de ambos. Ela também perguntou sobre as finalidades de um poema, 

de uma receita, de uma piada. A professora encerrou a aula, falando que todo texto 

tem um tema e um assunto, que os alunos precisariam ler para identificar o assunto. 

Atualmente, as questões propostas nas avaliações institucionais se distanciam 

das atividades que a professora propôs na revisão – essas avaliações já estão no 

terceiro estágio de trabalho com a gramática, enquanto os professores oscilam, 

sobretudo, entre o primeiro e o segundo. 
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No período de observação, a professora fez pouco uso do livro didático. Mas, 

como esse é um recurso que está à sua disposição e também dos alunos, analisamos 

como o ensino de gramática é tratado no livro didático, no intuito de verificar se há 

convergência com a prática de ensino da professora. O livro postula que os conceitos 

tradicionais da morfologia estão incluídos naturalmente nos estudos gramaticais, não 

como um fim em si, mas a serviço da produção textual. Identificamos que, ao propor o 

trabalho de produção, o livro apresenta, embora não deixe muito claro para o 

professor, atividades de reflexão sobre os usos da língua no gênero textual que se 

pretende ensinar. 

Contanto, na seção seguinte, “Reflexão sobre a linguagem”, de forma bem 

evidente, o livro propõe o estudo do conteúdo gramatical numa perspectiva 

metalinguística-transmissiva, com atividades que não promovem a reflexão sobre os 

usos, como é o caso do estudo do adjetivo. 

Figura 13 – Como o livro trabalha com o adjetivo (Parte I) 
 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 3o ano, p. 124. 
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O ponto de partida, conforme a figura 13, é o texto de propaganda sendo usado 

como pretexto para exploração do conceito gramatical adjetivo. No manual do 

professor, ressalta-se, como no do 2o, que o objetivo do trabalho com o adjetivo “é 

instrumentalizar os alunos para que eles produzam textos mais ricos e expressivos”, 

destacando que “nos gêneros narrativos e no anúncio publicitário, o adjetivo 

desempenha um papel fundamental dada sua importância na caracterização das 

personagens, do espaço narrativo e dos objetos anunciados” (p. 124). Entretanto, 

mais uma vez, a proposta de produção anterior é apresentada em seção anterior à 

seção “Reflexão sobre a linguagem”. 

A figura 14 mostra mais uma evidência de que, por vezes, no LD, o texto é 

usado tão somente para o trabalho metalinguístico com os conteúdos gramaticais: o 

poema “Passarinho” serve para a exploração dos adjetivos. 

 

Figura 14 – Como o livro trabalha com o adjetivo (Parte II) 
 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 3o ano, p. 125. 
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Na atividade da figura 15, o poema “O cachorrinho”, de Pedro Bandeira, 

também foi usado como pretexto: os adjetivos foram sacados e os alunos devem 

completar “os versos com adjetivos adequados ao sentido do texto” (p. 126). A página 

é introduzida por um texto didático, cujo objetivo é falar para que serve o adjetivo. 

 
Figura 15 – Como o livro trabalha com o adjetivo (Parte III) 

 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 3o ano, p. 126. 
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Na figura 16, o destaque é para a produção textual escrita. Entretanto, não são 

considerados quaisquer elementos do contexto de produção. Os alunos vão escrever 

um texto descritivo para mostrar ao professor que sabem usar os adjetivos. O produto 

dessa atividade, muito provavelmente, terá as características de um pseudo-texto, do 

tipo “Minha mãe é uma pessoa carinhosa, bonita, bondosa...”. 

 
Figura 16 – Como o livro trabalha com o adjetivo (Parte IV) 

 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 3o ano, p. 127. 

 

 
Nossa análise sinaliza que a proposta de ensino de gramática desenvolvida no 

LD é coerente com o trabalho desenvolvido pela professora. O caráter mais 
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tradicional dessa coleção talvez explique o fato de “Português Linguagens” ser um 

dos campeões de adoção nas últimas edições do PNLD. 

 
 
 

3.3.4  “Acho que o foco tem que ser a leitura e a escrita sim, mas as outras 
coisas, ele (aluno) também tem que ter conhecimento”26. 

 

As outras coisas às quais a professora do 4o ano se refere em sua fala são os 

conteúdos gramaticais. Ao descrever sua prática de ensino, a professora deixa claro 

que não abre mão do conhecimento gramatical na abordagem tradicional, pois 

considera que assim como esse conhecimento foi importante para ela, também será 

para os alunos. Durante a entrevista, ela trouxe à memória momentos de 

aprendizados que considerou significativos: 

 
[...] me lembro que tinha um caderninho de verbos [...] não sei se foi na quarta 
ou quinta série. [...] Um caderninho que vendia na livraria, que vinha todo em 
branco, com quadros, eram mais de vinte páginas, e ali colocava o verbo 
auxiliar, do indicativo, do subjuntivo, todos os verbos. [...] Às vezes, a escola 
dava até ponto para a gente entregar aquilo tudo prontinho. [...] A gente 
achava maçante, mas era daquela forma que a gente aprendia 
(PROFESSORA D). 

 
Porque tudo o que a gente estuda, lê muito ou faz muito, nem que seja no 
automático, você não tem muitos erros, né, nem na grafia, nem na fala, nem 
em nada. Tudo aquilo ali acho que fez com que eu tivesse sempre dedicação 
e mais vontade de estudar, pelo menos na Língua Portuguesa 
(PROFESSORA D). 

 
Em relação à leitura e à escrita, a professora não as considera menos 

importantes, mas acredita que, para aprender a ler, a escrever e a falar corretamente, 

o trabalho com a gramática deve ser mais específico: “A escola propõe que a gente 

trabalhe no texto, para não ficar nada nem muito solto, nem muito específico na 

gramática, mas eu gosto de puxar mais para o lado da gramática mesmo” 

(PROFESSORA D). 

Isso é perceptível na organização e seleção dos conteúdos trabalhados 

durante a semana nas aulas de Língua Portuguesa. 

 
 
 
 

 
26 Resposta da Professora D referente à pergunta de número 4 da entrevista, sobre o que ensina nas 
aulas de Língua Portuguesa. 
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Quadro 8 – Planejamento semanal da disciplina de Língua Portuguesa 
 

Fonte: Planejamento da professora. 

 
 

A Professora D acredita na prática de ensino tradicional e a defende 

explicitamente: “às vezes a gente diz assim: Ah, tá sendo muito tradicional, mas é no 

tradicional que essas regras de português, a gente consegue ir, elencar para que o 

cidadão consiga, né, tanto ler como escrever bem. É o principal para mim. Eu penso 

dessa forma”. 

Segundo essa professora, “a escola propõe que se trabalhe a gramática na 

marcha lenta, porque considera os alunos imaturos para assimilar alguns conceitos”. 

No entanto, na visão da professora, os alunos têm capacidade e os conhecimentos 

não lhes podem ser negados, pois precisarão deles nos anos de escolaridade 

seguintes. Entretanto, ela assume que não aprofunda muito: “geralmente, a gente fala 

o conceito, não para deixar escrito no caderno, é só oralmente. [...] a gente 

exemplifica para eles terem o modelo para continuar” (PROFESSORA D). As 

atividades abaixo ilustram a prática da professora. 

Quadro 9 – Atividade proposta pela professora no quadro 

– Revisando aprendo mais! 
 

1. Continue como no modelo: 
O atlas – os atlas 
O pires – 
O tênis – 
O ônibus – 
O lápis – 

 
2. Passe para o plural: 

Um bombom – uns bombons 
Um homem 
O jovem 
O som 

3. Agora escreva as frases no plural: 
 

a. Entre a folhagem nasceu um jasmim. 
b. Comprei um pudim para vovó. 
c. O pinguim andou de patins. 

 
4. Ortografia G ou J: 

su  ar   eito in  eção 

  eléia   elado   esso 

  iló hi iene gara  em 

a  gitar    esto reló  io 

ferru  gem la e  folha  em 

homena  em tra e 
 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 
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O trabalho com sinônimos e antônimos também é revelador da prática 

tradicional da Professora D no que se refere ao ensino de língua materna. Ela 

apresenta um pequeno esquema conceitual no quadro, com a definição e com 

exemplos e, em seguida, propõe a atividade: 

 
Quadro 10 – Atividade proposta pela professora no quadro 

Um pouco de gramática 
 
 

Sinônimos: são palavras que têm o mesmo significado. 

Ex.: preto – negro27
 

 
Antônimos: são palavras de significados contrários. 

Ex.: quente – frio 

 

1. Complete com as palavras de 
mesmo significado: 

 

-calmo - 
-contente - 
-saboroso - 
-caminhar - 
-longe - 
-auxiliar - 

2. Agora complete com antônimos: 
 

- pobre - 
-triste - 
-azedo - 
-paz - 
-mais - 
-perto - 
-começo - 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

 

 
Embora se tratasse de atividades de revisão, como destacou a professora, os 

alunos demonstravam desconhecimento dos conteúdos, o que a levava a uma nova 

exposição oral desses conteúdos, com definição e exemplos. Isso aconteceu quando 

a professora propôs a atividade apresentada no Quadro 11: ao fazerem as atividades, 

os alunos demonstraram que, além de não terem assimilado os conceitos de sinônimo 

e antônimo apresentados na aula anterior, também não lembraram o que era 

substantivo e adjetivo. Durante a correção, a professora sinalizou que muitos estavam 

 

27 Ao utilizar esse exemplo a professora não considera a dimensão semântica e ideológica da palavra. 
Ex.: não se diz “mesa negra”, mas mesa preta; nem se diz “cisne preto”, mas cisne negro. Faz muita 
diferença dizer que alguém é preto ou negro. A palavra negro, no entanto, é mais depreciativa em lista 
negra, mancha negra. A palavra preto é depreciativa em “a situação tá preta”, ou “o trem tá preto”. 
Enfim, as palavras não são “sinônimas”, não são intercambiáveis. A professora não não levou isso em 
conta. 
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errando a questão 2, conceituando em seguida: “substantivo é quando damos nomes 

as coisas e adjetivo é quando damos qualidade”. 

 
 

Quadro 11 – Atividade proposta pela professora no quadro 

Revisando 

1. Pinte de vermelho os sinônimos e de azul os antônimos das palavras da 
coluna A. 

 

COLUNA A 

Rumor 

Muito 

Grande 

Diminuir 

Surgir 

Repleto 

Fazer 

COLUNA B 

Silêncio Barulho Alegria Saudade 

Mais Bastante Bonito Pouco 

Feio Valente Enorme Pequeno 

Aumentar Reduzir Mais Muito 

Forte Aparecer Cair Desaparecer 

Sair Cheio Mais Vazio 

Realizar Capaz Desfazer Forte 

 

2. Separe nas colunas o que se pede: 
a) Bola colorida 

b) Ótima ideia 
c) Estrela brilhante 
d) Alegres crianças 
e) Leão feroz 

Substantivo Adjetivo 

 
 

3. Escolha três expressões do nº2 e faça frases no passado e no futuro. 
 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

 

 

Como podemos ver, eram sempre atividades de enumerar, completar, 

substituir, identificar, sublinhar, circular no plano da palavra ou da frase. Em nenhum 

momento, essas atividades tomaram o texto como objeto de estudo; na verdade, nem 

mesmo como pretexto, como se pode verificar em mais este exemplo: 
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Quadro 12 – Atividade proposta pela professora no quadro 

 

Revisando 
 

1. Complete com os pronomes 
adequados: eu, ele, eles, nós, 
ela e elas. 

 
a.   gosto de sorvete de 

chocolate. 
b.   faltaram à aula. 
c.   estamos cansados. 
d.   são ótimas amigas. 
e.   sempre praticou esportes. 
f. Nossa!  é linda! 
g.   foram embora. 
h.   sempre gostei de estudar. 

2. Substitua as palavras sublinhadas 
por pronomes adequados: eles, elas, 
nós, ele, ela. Circule os verbos e 
reescreva as frases. 

 
a. Vovô e papai gostam de ler. 
b. Taís e Laís são irmãs. 
c. Guilherme e eu iremos viajar. 
d. Quando Jorge e João chegarão. 
e. Mara faltou o teste. 
f. Clara e eu iremos para o teatro. 

 

3. Copie os verbos do número 1 e 
identifique seus tempos: passado / 
presente / futuro. 

 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

 

 
A ausência desse tipo de atividade no LD foi a justificativa dada pela professora 

quando perguntada sobre por que não fez uso do livro didático em suas aulas. 

Segundo a professora, como ela estava revisando os conteúdos de gramática, não 

utilizava o livro porque a gramática estava muito no âmbito do texto e os alunos 

tinham dificuldades para aprender os conceitos através das atividades propostas no 

livro. 

Realmente, o livro didático de Língua Portuguesa do quarto ano não trazia 

atividades no modelo proposto pela professora. As atividades de gramática, segundo 

o manual do professor, são abordadas no texto e no discurso, a partir da reflexão 

sobre a linguagem, quando são apresentados os conceitos e as classificações das 

classes gramaticais e, no âmbito da compreensão da linguagem do texto, quando os 

aspectos linguísticos são trabalhados sem intenção conceitual. 

Ao fazer a análise das atividades propostas no livro didático, encontramos 

evidências de atividades de cunho reflexivo, tanto na perspectiva epilinguística como 

na metalinguística. No entanto, identificamos também atividades com uma forte 

tendência transmissiva, embora o título da seção seja “Reflexão sobre a linguagem”, 

como as apresentadas a seguir. 
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Figura 17 – Evidências do trabalho de tendência transmissiva no livro didático 
 

 

 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 4o ano, p. 52-53. 

 
 

As atividades apresentadas, no nosso entendimento, não passam de exercícios 

de fixação, tão presentes na sala de aula de Língua Portuguesa desde sempre. As 
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formas linguísticas são tomadas em frases descontextualizadas e estudadas em si 

mesmas, considerando suas flexões. 

Na questão 7, as duas trovinhas são ignoradas em suas características 

textuais, tanto que elas estão emendadas uma na outra, como se fossem um só texto 

– pode haver maior evidência de que o texto é tratado como pretexto? 

Entretanto, há um aspecto positivo que gostaríamos de destacar. Na questão 6, 

o LD exclui da lista de conjugação a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa 

do plural – o que é bom –, já que essas formas caíram em desuso na maior parte do 

Brasil. Em nossa opinião, faltaram “você” e “a gente” que, no português brasileiro 

atual, já alçaram a condição de pronomes pessoais. 

No período das observações, a rotina das aulas de Língua Portuguesa era 

organizada a partir da realização de atividades de classe, escrita no quadro, com a 

explicação da professora sobre algum conceito gramatical e a orientação de como 

fazer; em seguida, com a correção, primeiro, no caderno com o visto da professora e, 

depois, coletiva com a participação dos alunos. No tempo dessa aula, a professora 

realizava a oração do Pai Nosso, a chamada do dia, dava visto na atividade de casa e 

fazia a correção, e os alunos copiavam a agenda com as atividades de casa. Era um 

tempo muito concorrido. 

Durante as observações, as aulas estavam com caráter de revisão. Por isso, a 

professora intitula como “Revisando” a maioria das atividades. Isso denunciava que 

aquele conteúdo já tinha sido trabalhado, e que os alunos deveriam sabê-lo. 

Entretanto, não foi isso que verificamos durante as observações, o que reforça a 

nossa convicção de que os alunos aprendem pouco ou pouco se interessam em 

aprender, quando a gramática lhes é apresentada como um arcabouço teórico 

desvinculado das situações de uso. 

 

 
3.3.5 “O aluno tem que saber o que é gramática, agora não a gramática que 

eu aprendi, [...] encaixotadinha”28
 

 
Essa fala da professora do 5o ano é bastante significativa, porque traz, 

implicitamente, uma crítica ao ensino tradicional de gramática: uma prática formal, 

 
 
 

28 Resposta da Professora E referente à pergunta de número 4 da entrevista, sobre o que ensina nas 
aulas de Língua Portuguesa. 



112  

classificatória e desvinculada do uso, que privilegia o estudo da gramática como fim 

em si mesma, desarticulada das atividades de leitura e de produção textual. 

Sobre a gramática que aprendeu na escola, a professora relata que “não tinha 

importância nenhuma, porque era tudo muito fragmentado, aprendia nas caixinhas – 

substantivo, adjetivo, advérbio, orações coordenadas, subordinadas, para, depois, 

encaixar como em um quebra-cabeça”. A Professora E continua denunciando o 

ensino de gramática do qual foi vítima: “As atividades eram mais conceituais, não 

eram atividades interpretativas. Eram para se dizer o que era, classificar, fazer 

correspondência”. 

Segundo a professora, o que tem que mudar é a forma como se trabalha, pois 

os conteúdos são os mesmos. Assim, relata que, em suas aulas, costuma privilegiar o 

estudo das classes gramaticais sem dar ênfase às subclassificações, aos 

pormenores: 

[...] para o meu aluno do quinto ano, se eu conseguir que ele saiba diferenciar 
substantivo de um adjetivo, de um verbo, de um artigo, de uma preposição, e 
como ele usar aquilo ali para construir algo que tenha sentido, eu acho mais 
interessante do que saber o que é um substantivo e ainda ter que saber o 
comum, o abstrato, o concreto, sabe, ter essa classificação toda. O verbo, se 
é regular ou irregular. [...] Então se eu conseguir que ele saiba fazer essa 
análise de uma construção numa frase, saber ali a função do adjetivo, do 
substantivo, do verbo dentro de uma coerência, eu já acho que é meio 
caminho andado para eles (PROFESSORA E). 

 
Sobre como trabalha esses conteúdos, ela esclarece: 

 
Eu acho que o sentido é ir dentro do contexto, você dando significado às 
coisas, fazendo eles entender, pelo menos eu tenho esse sentimento de 
fazer. Eu não sei se, na prática, não sei se eu consigo, mas eu tento. [...] 
Geralmente eu tento trabalhar primeiro o texto (PROFESSORA E). 

 
Essa mesma professora, com um discurso que se mostra relativamente 

antenado com o momento que vivemos de mudança de paradigma no ensino de 

língua materna, em um dos episódios de aula, após a realização de um ditado cujas 

palavras eram verbos, pediu, como atividade de casa, que os alunos produzissem um 

texto, usando os verbos ditados flexionados no tempo futuro. 

Na aula seguinte, ela fez a correção dos textos produzidos, chamando a 

atenção dos alunos para os verbos que não apareciam no futuro. Fez isso oralmente, 

no momento em que cada aluno lia o seu texto. Dentre os textos produzidos, a 

professora definiu o texto apresentado abaixo como um ótimo texto. Então, a 

Professora E fez a leitura em voz alta para toda a turma, pausando nos verbos. 
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Figura 18 – Texto considerado pela professora como um bom modelo 
 

 
Fonte: Atividade recolhida junto à professora. 

 

Não há dúvidas de que a aluna mereceu os elogios da professora: ela cumpriu 

exatamente com a proposta – todos os verbos estão flexionados no futuro. Entretanto, 

esse modelo de texto só reforça a ideia do quanto ainda a língua é artificializada na 

escola em favor de um objetivo didático meramente formalista, cuja preocupação se 

restringe à aplicação de um conteúdo gramatical. A proposta da professora E se 

aproxima muito do modelo de atividade “reflexiva” do livro didático do 4o ano, cujo 

único objetivo era o treinamento dos tempos verbais. 

Em termos de uso, mesmo considerando a variedade urbana de prestígio, 

comumente utilizamos muito mais a forma composta do futuro, como a aluna fez no 

final do primeiro parágrafo, empregando o verbo “ir” no futuro e o verbo “dormir” no 

infinitivo, quebrando a lógica utilizada desde o início com o emprego dos verbos no 

futuro do presente simples. Cabe, portanto, a reflexão: se não falamos assim, por que 

devemos escrever assim? Qual o propósito comunicativo desse texto? Qual a 

utilidade dos conhecimentos gramaticais estudados nesse viés para um mero usuário 

da língua? 

Em outro episódio de aula, no qual também trabalhou com verbos, a  

Professora E utilizou como texto-base a letra da canção “Amado”, de Vanessa da 

Mata. Antes de fazer a abordagem do conteúdo, a letra foi apresentada aos alunos e, 

depois, cantada por todos. Em seguida, a professora foi para o quadro e escreveu o 

seguinte esquema: 
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Verbo no infinitivo – Recapitular 
 

1ª conjugação: passar, andar, pensar 
2ª conjugação: acontecer, fazer, correr 

3ª conjugação: construir, dormir, existir 

Quadro 13 – Esquema escrito no quadro pela professora 

 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

 

 
Na entrevista, a professora argumenta que, em sua prática, utiliza alguns 

esquemas explicativos porque não abre mão dos conceitos. Nesse momento, a 

professora admite que também trabalha na perspectiva tradicional, uma vez que, 

segundo ela, os alunos têm dificuldade de aprender o conteúdo quando é trabalhado 

de forma reflexiva no texto: 

Pego um lado bem tradicional, que é ir para o quadro, coloco ou faço um 
esquema bem explicativo para eles colarem no caderno, o que é substantivo, 
o que é adjetivo, o conceito e dando exemplos e passo algumas atividades, 
assim, mais mecânicas, [...], e não fico só dentro dos textos, como é a 
proposta dos livros que a gente recebe. Como é uma proposta de uma 
concepção mais moderna, eu ainda não domino essa concepção, então, eu 
mesclo, eu faço uma misturinha (PROFESSORA E). 

 
 

Depois de apresentado o esquema, a professora expôs o assunto, definindo 

verbo assim: “palavras que indicam ação, por trás de uma atitude, sentimento, tem um 

verbo”. Ela disse ainda que “conjugar o verbo é colocá-lo em movimento, quando  

junta à pessoa, mas existem verbos que não indicam movimento e, quando isso 

acontece, eles estão no infinitivo”. Há nessa exposição um problema de ordem 

conceitual, pois verbo é a palavra que remete a uma ação, a um estado, a um 

acontecimento, fenômeno da natureza. 

Após essa exposição, voltou para o quadro, e apresentou a classificação dos 

verbos no infinitivo, conforme as terminações. Em seguida, a professora orientou que 

os alunos marcassem todos os verbos no infinitivo que apareciam na música. 

 

 

Música: Amado 
Vanessa da Mata 

 

Como pode ser gostar de alguém 
E esse tal alguém não ser seu 
Fico desejando nós, gastando o mar 
Pôr-do-sol, postal, mais ninguém 

 

 
É tanta graça lá fora passa 
O tempo sem você 
Mas pode sim 

Ser sim amado e tudo acontecer 
Sinto absoluto o dom de existir 
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Fazer com os verbos do texto: 
 

1ª conjugação: 
2ª conjugação: 
3ª conjugação: 

Peço tanto a Deus 
Para lhe esquecer 
Mas só de pedir me lembro 
Minha linda flor 
Meu jasmim será 
Meus melhores beijos serão seus 
Sinto que você é ligado a mim 
Sempre que estou indo, volto atrás 
Estou entregue a ponto de estar sempre só 
Esperando um sim ou nunca mais 

Não há solidão, nem pena 
Nessa doação, milagres do amor 
Sinto uma extensão divina 
É tanta graça lá fora passa 
O tempo sem você 
Mas pode sim 
Ser sim amado e tudo acontecer 
Quero dançar com você 
Dançar com você 
Quero dançar com você 
Dançar com você 

 

Fonte: Folha avulsa entregue pela professora aos alunos. 

 

 

Dentre as palavras destacadas, os alunos disseram “mar” e “amor”. Marcaram 

a palavra mar pelo fato de terminar em –ar e amor pelo fato de terminar em –r. Veio, 

então, a orientação para que os alunos lessem as palavras, para identificar se eram 

substantivos, adjetivos ou verbos. Além disso, a professora pediu que os alunos 

conjugassem a palavra mar e dissessem qual a ação do amor. 

Após esses esclarecimentos, ela redigiu a seguinte atividade de escrita no 

quadro: 

Quadro 14 – Atividade proposta pela professora no quadro 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

 

 
O fato de a professora ter proposto uma outra atividade assim que os alunos 

identificaram “mar” e “amor” como verbos pode significar que, no contexto de sala de 

aula, há uma certa indisposição em discutir tópicos gramaticais que suscitem alguma 

polêmica. Propor um exercício de fixação pode ser bem mais fácil do que se predispor 

a discutir as conclusões que as crianças constroem sobre a língua a partir de suas 

reflexões. 

Outra atividade bem típica da prática de ensino tradicional foi a que se 

desenvolveu também durante esse mesmo episódio de aula, ilustrado na figura 18. A 

orientação dada pela professora foi para que os alunos seguissem o exemplo dado na 

primeira coluna, mas, antes, ela perguntou o nome da classe gramatical que 

acompanhava o verbo na atividade – alguns responderam “pronome”. No final, a 
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professora fez a correção coletiva, oralmente. Em momento algum, comentou-se, por 

exemplo, que o futuro simples está caindo em desuso: o que sinaliza a concepção de 

língua como algo pronto e acabado, sujeito a variações e mudanças. 

 
Figura 19 – Atividade proposta pela professora em folha avulsa 

 

Fonte: Atividade recolhida junto à professora. 

 
 

Assim como a letra da música foi utilizada didaticamente como pretexto, o 

mesmo foi feito com um texto veiculado no livro didático: depois que cada aluno leu 

uma parte do texto, a professora escreveu no quadro a seguinte atividade: 
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Quadro 15 – Atividade proposta pela professora no quadro 

Atividade de Classe 
 

1. A partir da leitura do texto das 
páginas 160 a 162, responda 
as seguintes questões: 

 
a. Quantos parágrafos 

compõem o texto? 
b. Qual o tema abordado? 
c. Qual o título? 
d. Que tipo de texto é? 
e. Quem é o autor? 
f. De onde ele (texto) foi 

retirado? 

2. Responda: 
 

Retire do primeiro parágrafo a frase em que 
aparece uma sequência de substantivos 
acompanhados por artigos indefinidos. 

 
Identifique no quinto parágrafo a frase 
iniciada por um artigo definido e finalizada 
por um adjetivo. Depois reescreva abaixo. 

 

A palavra podemos que aparece no 8º 
parágrafo pode ser acompanhada por qual 
pronome pessoal (eu, tu, ele nós, vós, eles)? 

 
Retire do segundo parágrafo os verbos que 
aparecem, depois escreva o tempo verbal de 
cada um. 

 

Escreva uma frase com cada verbo 
encontrado no segundo parágrafo. 

Fonte: Atividade posta no quadro pela professora. 

 

 
As aulas de Língua Portuguesa aconteciam em três dias da semana, sempre 

nos primeiros horários, das 07h:30min às 9h:40min. A professora sempre iniciava a 

aula com a oração do Pai Nosso, com a leitura de algum texto literário ou letra de 

canção. O exercício de cada aluno ler um pedaço do texto era uma prática constante 

na rotina de trabalho – a nosso ver, importante. No entanto, essa prática ocupava a 

maior parte do tempo de aula, pois o texto era repetido até três vezes, para que todos 

pudessem ler. 

Em vários momentos da entrevista, a Professora E ressaltou que o mais 

importante para ela é que seus “alunos conseguissem concluir o ano letivo, aplicando 

os conceitos gramaticais aprendidos em suas produções textuais” (PROFESSORA E). 

Vejamos, então, se a atividade de produção textual se articula ao ensino de  

gramática. O objetivo da atividade foi o de produzir um relato pessoal sobre o dia na 

piscina, um passeio promovido pela escola para as turmas do 5o ano. Para os alunos 

que não foram para o passeio, a professora sugeriu que relatassem outro 

acontecimento. Antes de os alunos iniciarem a produção, a professora fez a leitura de 

um relato pessoal, discutiu com a turma as questões estruturais e de interpretação do 

texto e, depois, explicou oralmente aos alunos que eles deveriam fazer um parágrafo 
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de introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. Acrescentou, por 

último, que o parágrafo era composto por frases, pontuação, coerência e coesão. 

Nessa prática de ensino, a professora centraliza suas orientações na 

composição estrutural do texto. Usamos texto como forma de generalizar, já que a 

professora fala um parágrafo de introdução, dois para o desenvolvimento e um para a 

conclusão: os textos escolares de modo geral, seguem essa estrutura. A questão é o 

que deve conter um primeiro parágrafo de um relato pessoal? Certamente não tem a 

mesma organização que um primeiro parágrafo de um artigo de opinião. 

A professora não trabalhou com os alunos os aspectos gramaticais que 

predominam no gênero em estudo, como os pronomes e os verbos escritos na 

primeira pessoa. Além desses aspectos, faltou definir os elementos discursivos, 

relevantes em qualquer situação comunicativa. Em nossa avaliação, os aspectos 

semânticos foram ao menos sinalizados, pois a produção textual deveria ser com 

base na descrição do passeio à piscina ou a outro lugar. 

A perspectiva de ensino de gramática no livro didático do 5o ano é, a nosso ver, 

diferente da implementada nos demais livros da coleção. Nesse volume, o trabalho se 

aproxima mais de uma abordagem da gramática no texto, embora ainda oscile entre o 

viés reflexivo e o transmissivo, como se pode constatar pelos exemplos de atividades 

propostas para o estudo do advérbio. 
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Figura 20 – O trabalho com o advérbio no volume do 5o ano (Parte I) 
 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 5o ano, p. 171. 

 

 
Embora o LD não esclareça o gênero do texto trabalhado, é provável que se 

trate de um texto didático sobre a chegada do teatro ao Brasil. Uma das marcas 

linguísticas importantes desse gênero, cujo objetivo principal é informar com 

credibilidade, é a presença recorrente de expressões que atribuam precisão às 

informações. A questão 2 da atividade relaciona a necessidade de precisão com a 

ocorrência de advérbios, que, até então, não foram nomeados. Essa é uma diferença 

importante na comparação com o trabalho com a gramática nos outros volumes da 

coleção. 
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Como dissemos, a proposta oscila entre uma perspectiva ora mais transmissiva 

ora mais reflexiva: as atividades a seguir assumem um viés mais transmissivo, cujo 

foco está na identificação dos advérbios e em sua classificação em advérbios de lugar 

e advérbios de tempo. 

 

Figura 21 – O trabalho com o advérbio no volume do 5o ano (Parte II) 
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Fonte: Livro didático Português Linguagens, 5o ano, p. 172-173. 
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A última questão da seção traz uma proposta de escrita que articula um tópico 

gramatical – advérbio – e a produção textual. É importante destacar que a proposta 

simula as condições de produção, o que orienta melhor o trabalho de escrita. 

 
Figura 22 – O trabalho com o advérbio no volume do 5o ano (Parte III) 

 

Fonte: Livro didático Português Linguagens, 5o ano, p. 174. 

 

 
Essa coleção didática é a mais adotada pelos professores há várias edições do 

PNLD. Em nossa opinião, isso acontece exatamente porque faz essa “mistura”. Tem 

um ar de moderna, mas guarda muito de tradicional. No nosso entendimento, o 

professor tem clareza de que precisa ampliar o repertório de atividades propostas no 

livro didático no que se refere ao trabalho com a gramática. Entretanto, a nosso ver, a 

Professora E se mostra na contramão dos estudos mais atuais, quando amplia as 

atividades metalinguísticas em detrimento das epilinguísticas. E por quê? 

Ora, embora reconheçamos que estamos atravessando, já há algumas 

décadas, um momento de mudança de paradigma no ensino de língua materna, 

também é preciso reconhecer que o paradigma tradicional ainda continua firme nas 

crenças da maioria dos nossos professores. Portanto, os professores não fazem a 

mudança não porque não querem, muitos não a fazem porque não se sentem 

qualificados e habilitados para fazê-la, e outros, porque não acreditam nela 

(infelizmente), não estão convencidos que ela possa dar resultados A primeira 

justificativa apareceu recorrentemente no discurso dos professores sujeitos de nossa 

pesquisa. 
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3.4 O Ensino de Gramática nos Anos Iniciais: A que conclusões 
chegamos? 

 
Diante do que foi exposto na seção anterior podemos dizer que as professoras 

sujeitos de nossa pesquisa, ao ensinar gramática, têm como objetivo central propiciar 

aos alunos a fixação dos conceitos gramaticais abordados; têm a metalinguagem 

como a abordagem linguística predominante; adotam uma tendência metodológica 

predominantemente transmissiva, de natureza prescritivo-normativa. 

A partir desse diagnóstico, chegamos à conclusão que a forma como as 

professoras sujeitos da pesquisa concebem e ensinam gramática não tem colaborado 

para o desenvolvimento, pelos alunos, das habilidades de compreensão e produção 

de textos, pois elas têm como referência uma concepção reducionista de língua e 

veem o estudo da gramática como um fim em si mesmo, isto é, os conteúdos 

gramaticais são apresentados aos alunos fora dos contextos reais de uso da língua. 

Identificamos essa concepção tanto no discurso, através das informações 

coletadas nas entrevistas quanto nas práticas de ensino de gramática, quando 

observamos as aulas de Língua Portuguesa. O livro didático, que também nos serviu 

de fonte, anuncia filiação a uma concepção sociointeracionista de língua, diferente da 

concepção das professoras. Contudo, por vezes, identificamos que, na prática, muito 

do que o LD propõe caminha na mesma direção da prática das professoras – até por 

isso ele foi adotado por elas. 

A partir do que constatamos, chegamos ao seguinte panorama do ensino de 

gramática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na escola “Aliança”: 

 
✓ A gramática é trabalhada à parte, isolada das atividades de leitura e 

produção textual – embora trabalhassem com os demais eixos de 

ensino, as professoras mantinham “cada um no seu quadrado”. 

 
✓ O trabalho com a gramática tem um fim em si mesmo – as atividades 

que registramos são prova disso (circular substantivos, grifar adjetivos, 

localizar verbos, identificar pronomes etc.); tudo fora do contexto de uso 

da língua e sem reflexão, conforme a lógica tradicional. 

 

✓ Persistência em ensinar a gramática no plano da palavra e da frase, que, 

por vezes, toma o texto como pretexto para realizar as mesmas 
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atividades de nomear e identificar classes gramaticais – as professoras 

fazem isso seguras de que os alunos serão futuramente cobrados em 

provas e concursos. 

 
✓ O conhecimento prévio que os alunos têm de gramática antes mesmo de 

entrar na escola não é levado em consideração – as atividades sempre 

partiam de uma concepção de gramática pronta e inquestionável. 

 
✓ O reconhecimento de que existe uma forma correta para falar e escrever 

se sobrepõe aos estudos de variação linguística – em nenhum momento 

a forma como os alunos se expressavam na escrita ou oralmente foi 

tomada como ponto de partida para a reflexão linguística. 

 
✓ As professoras confundem ensino de gramática com ensino ortográfico 

por conta da normatividade – quando se reportavam ao que ensinavam 

nas aulas de gramática, falavam da importância do aluno saber escrever 

corretamente. 

 
✓ A abordagem metodológica hegemônica no ensino de gramática é a 

transmissiva, uma vez que o modelo adotado segue o caminho: 

DEFINIÇÃO + EXEMPLO + EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO. 

 

✓ O texto é visto sob duas óticas: como amontoado de palavras, cujo 

sentido está prontinho para ser extraído; e como um gênero textual 

escolarizado para, apenas, fazer o estudo da sua estrutura 

composicional – das cinquenta aulas observadas, apenas em duas o 

texto foi tomado na perspectiva do gênero. 

 
✓ O saber preponderante no trabalho com a língua é o metalinguístico - as 

professoras concebem o ensino de gramática a partir da nomeação e 

classificação das unidades linguísticas, por isso, não abriam mão do 

conhecimento metalinguístico. 

 
 

Em Barros (2012), constatamos que esse panorama pode não retratar apenas 

a realidade do ensino de gramática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O que 
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classificamos como ensino tradicional de gramática está bem caracterizado na fala de 

uma professora de Belo Horizonte, extraída de Barros (2012, p. 250): 

 
Os alunos leem o texto; depois, a gente discute sobre o assunto do texto. Aí, 
eu tiro algumas frases desses textos e peço aos alunos para sublinharem os 
adjetivos, por exemplo, se a turma for do 6o ano, que é quando a gente  
estuda as classes de palavras. Se a turma for de 8o ano, aí eu já peço para os 
alunos grifarem o sujeito de uma frase tirada de um texto que eles leram, 
classificarem o sujeito, porque o conteúdo já é análise sintática. Lá na minha 
escola é isso que a gente chama de gramática do texto. 

 

 
Chama a atenção o fato de esse depoimento ser de uma professora dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, com formação em Letras. Isso sinaliza que a confusão 

no que se refere ao ensino de gramática não é (des)privilégio dos professores dos 

Anos Iniciais – a maioria formada em Pedagogia. O que fazer? Recorremos a Assis 

(2006), para quem é preciso que as instituições formem professores capazes de 

dominar “um conjunto de métodos e técnicas pedagógicas que permitam a 

transposição de conhecimento sobre a língua(gem) para os diferentes níveis de 

ensino e os mais diversos contextos de aprendizagem” (ASSIS, 2006, p. 1). Também 

recorremos a Barros (2012), para quem “qualquer mudança no Ensino Básico tende a 

ser muito dolorosa se se tenta empreendê-la sem a necessária preparação de quem é 

o principal responsável por executá-la, o professor” (BARROS, 2012, p. 306). 

Para encerrar este capítulo, uma pergunta que insiste em não se calar: até 

quando vamos prorrogar o momento de mudança de paradigma no ensino de língua 

materna? 
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4. UM NOVO PANORAMA PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA – 
NOSSA AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 
“O importante é começar. E continuar. Persistentemente.  
A experiência de cada dia vai deixando o olhar de 
professores e alunos mais aguçado...” 

Irandé Antunes 

 
 
 

Além de diagnosticar, é objetivo desta pesquisa propor uma ação pedagógica. 

Neste capitulo, organizamos quatro seções para relatar o desenvolvimento da nossa 

ação pedagógica junto às professoras sujeitos desta pesquisa. Na primeira seção, 

““Reflexão sobre a prática de ensino”, relatamos o momento em que refletimos sobre 

a base teórica da prática de ensino de gramática das professoras e sobre a 

concepção de ensino de gramática que defendemos. Na seção “Planejamento da 

Proposta de Ação”, descrevemos o momento de apresentação da nossa proposta 

didática e as orientações para o desenvolvimento. Na terceira seção, 

“Desenvolvimento das SD em sala de aula”, descrevemos como foi a aplicação da 

sequência e, por fim, na última seção, “Relato da Experiência – as impressões que 

construímos e as que deixamos”, apresentamos o caderno didático, um dos produtos 

finais deste trabalho. 

 
4.1 Reflexão sobre a prática de ensino 

 

Consideramos que as ações deste momento seriam mais bem desenvolvidas 

se fossem realizadas individualmente, com cada professor, em forma de diálogo, 

refletindo sobre sua prática. Por isso, realizamos quatro encontros de 

aproximadamente quatro horas nos dias oito, nove e dez de maio de 2017. No 

primeiro dia, nos reunimos à tarde com a professora do 1o ano; no segundo dia, pela 

manhã, o encontro foi com a professora do 5o ano, e à tarde, com a professora do 4o 

ano; no terceiro dia, nos reunimos pela manhã com a professora do 3o ano. 

Organizamos nesta ordem para não atrapalhar a rotina da escola. 

Antes de continuarmos, precisamos esclarecer um ponto. A primeira parte da 

pesquisa, a diagnóstica, na qual realizamos a entrevista e foram feitas as 

observações em sala de aula, aconteceu nos últimos meses do ano de 2016, não 
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tivemos tempo hábil para realizarmos esta segunda parte no ano corrente, por isso, a 

da proposta de ação foi realizada em 2017. Por conta disso, enfrentamos um 

contratempo típico da rede municipal de Ilhéus, que é o da rotatividade de 

professores. Quando chegamos na escola em 2017, a professora do 2o ano já não 

fazia parte do quadro de professores da escola “Aliança”. Desta feita, registramos a 

partir desse momento, a ausência da professora B, nesta pesquisa. Não poderíamos 

substituí-la por outra, já que toda a primeira parte do estudo já havia sido realizado. 

Todavia, acreditamos que o ocorrido não afetou a pesquisa. 

Para esse momento trabalhamos com dois objetivos: refletir sobre as práticas 

de ensino de gramática – a concepção diagnosticada e a que defendemos na 

pesquisa –, e planejar a ação pedagógica. Esses objetivos foram socializados com as 

professoras para que elas compreendessem a natureza do encontro e para que 

pudéssemos dar continuidade ao trabalho. 

A descrição que fizemos deste momento não foi dividida por partes, para não 

sermos repetitivas, pois adotamos a mesma estratégia metodológica com todas as 

professoras. Entretanto, decidimos destacar os questionamentos feitos por cada uma. 

Na reflexão sobre as práticas de ensino de gramática, não partimos da socialização  

do que diagnosticamos. Adotamos a estratégia de primeiro ouvir as professoras 

falando de suas experiências com o ensino de gramática, da forma como aprenderam 

e como ensinam, para que elas percebessem, no decorrer da reflexão, a base teórica 

que alimentava sua prática, e o quanto a sua prática era influenciada 

pelo modo como aprenderam. 

Acreditamos que nesse momento de refletir sobre a prática, a experiência do 

professor não pode ser descartada, porque é a partir dela que ele conseguirá 

desenvolver o senso crítico. Criar a oportunidade para que o professor pense sobre 

sua prática, o que está teoricamente por trás dela, seria fundamental. 

Motivadas por essas intenções, anotamos os aspectos mais relevantes 

identificados nas falas das professoras, relacionados, principalmente, ao objetivo, à 

metodologia de ensino e à abordagem linguística. A partir desses aspectos,  

chegamos a duas situações de ensino que nos serviram para problematizar e orientar 

as discussões. 

1ª situação: uma professora decide trabalhar com substantivos. Ela primeiro 

diz o que é, exemplifica com algumas palavras e em frases e depois passa alguns 

exercícios de fixação para os alunos empregar o que aprenderam. 
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2ª situação: uma professora também decide trabalhar com substantivos. Ela 

escolhe então um texto e diz para os alunos que é uma notícia de jornal; primeiro, faz 

a leitura silenciosa e depois em voz alta com a turma; em seguida, promove a 

interpretação oral e escrita do texto; explica o conceito de substantivo e dá vários 

exemplos; por fim, retoma o texto e destaca o título para os alunos identificarem e 

classificarem no título os substantivos. 

A primeira situação, segundo o relato das professoras, ilustrava a prática de 

seus professores; a segunda ilustrava a forma como elas trabalhavam. Então, 

propusemos algumas questões: o que percebiam de diferente entre uma prática e 

outra? Como a primeira professora trabalha? E a segunda? Como cada uma aborda o 

conteúdo gramatical? De que forma a professora da segunda situação de ensino trata 

o texto? Qual o objetivo de ensino nas duas situações? Podemos dizer então que as 

duas práticas de ensino se revelam transmissivas? O que nos faz pensar isso? 

Após o exercício de reflexão motivado por essas questões, as professoras não 

tiveram dificuldade de concluir que as práticas reveladas trouxeram no seu bojo a 

perspectiva de ensino tradicional de gramática, um ensino cuja orientação 

metodológica é a transmissão, que segue o modelo DEFINIÇÃO + EXEMPLO + 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO, com um único fim: fazer os alunos se apropriarem dos 

conceitos trabalhados, a partir de atividades de fixação com foco ora na palavra e na 

frase, ora no texto como pretexto. Esse momento também foi propício para 

explicarmos o conceito de metalinguagem, já que todas disseram não conhecer. 

Sistematizamos essa parte da reflexão, dizendo que tanto a professora da 

primeira situação quanto a da segunda tinham o mesmo objetivo. A diferença é que 

uma prática se pretendia nova, mas que, na verdade, reproduzia a tradição. 

Esclarecemos que isso acontecia não porque a professora da segunda situação era 

mal intencionada, mas porque ela não sabia o que nem como fazer. Então, fez do  

jeito que achava certo. 

Na continuidade, apresentamos uma terceira situação de ensino, a qual não 

fora revelada nas experiências relatadas pelas professoras. Produzimos essa  

situação para mostrar que existe uma outra perspectiva de ensino de gramática, e 

para socializarmos as concepções de língua e de ensino de gramática assumidas na 

pesquisa. 

3ª situação: uma professora decidiu trabalhar com o gênero notícia. Então, ela 

fez a leitura de uma notícia com a turma e pediu aos alunos que destacassem o título 
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“Menino cai no buraco” (doravante título 1), e comparasse com esta outra forma: 

“Menino caiu no buraco” (doravante título 2). Escreveu os dois títulos no quadro e fez 

algumas perguntas para os alunos: que título causa mais impacto? Por quê? Que 

palavra dá esse efeito de impacto? O que há de diferente entre um e outro? No título 

1, a palavra cai está no passado, presente ou futuro? E no título 2? Em seguida, 

mostrou para os alunos outros títulos de notícia, para eles observarem se o uso do 

recurso linguístico – verbo flexionado no presente do indicativo – no título do gênero 

notícia era recorrente, uma marca da organização linguística desse gênero textual. 

Para finalizar, a professora distribuiu aos alunos duas notícias sem títulos e pediu a 

eles que formulassem títulos para elas. 

Para refletirmos sobre a base teórica que legitima a proposta de ensino da 

terceira situação, optamos por fazer a vivência com as professoras. Escrevemos os 

dois títulos de notícia no papel e pedimos a elas para responderem às mesmas 

perguntas. Pensaram bastante antes de responder, mas identificaram que o título 1 

era mais impactante para o leitor. Duas das professoras disseram que o título 1 dá 

uma ideia de fato atual, chegaram a essa conclusão fazendo a análise em torno da 

palavra cai e caiu a partir da diferença temporal. As outras duas professoras partiram 

logo para a classificação, dizendo que em um título o verbo está no presente e no 

outro no futuro. Por intuição, disseram que por ser um título de notícia o verbo é 

escrito no presente, mas não souberam explicar o porquê do impacto. Só quando 

desenvolvemos os outros questionamentos conseguiram compreender. 

Dissemos aos sujeitos da pesquisa que é imprescindível que o professor tenha 

conhecimento sobre a língua e sobre os usos da língua. Saber que o verbo no 

presente é utilizado no título de notícia porque causa efeito de impacto proporciona ao 

professor desviar-se da tendência tradicional de tão somente propor a classificação 

morfológica das palavras que formam o título. Saber que o verbo está flexionado no 

presente é um saber sobre a língua; saber que isso impacta e por que impacta é um 

saber sobre o uso da língua – um trabalho com os efeitos de sentido do verbo no 

presente. Nesse sentido, a nossa investigação da língua deixa de ser meramente de 

cunho classificatório e passa a ser sobre o uso, sobre como ela funciona. 

Nossa intenção, ao trazer a terceira situação de ensino, era de que as 

professoras percebessem a diferença nos procedimentos metodológicos na 

comparação com o que se faz tradicionalmente no trabalho com os conhecimentos 

gramaticais. 
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A primeira coisa para a qual chamamos a atenção foi para o ponto de partida 

da aula: o gênero textual ou o conteúdo gramatical? Acerca da atividade 

desenvolvida, pedimos que refletissem se o procedimento foi de extração de uma 

frase do texto ou se foi de exame sobre como foi construído o título da notícia. Acerca 

do conteúdo gramatical, pedimos que identificassem o que foi trabalhado e se em 

algum momento a professora da situação destacou a nomenclatura. Sobre o objetivo 

de ensino, pedimos que refletissem sobre o que a professora queria que os alunos 

aprendessem: se o conceito gramatical ou se o uso de recursos linguísticos para 

escrever um título de notícia. Também pedimos que elas identificassem se a 

professora havia feito isso de forma transmissiva ou reflexiva. 

Esse foi o caminho que encontramos para a construção conceitual, pelas 

professoras, do ensino de gramática na concepção sociointeracionista. Esclarecemos 

que se tratava de outra perspectiva, cuja orientação é USO + REFLEXÃO + 

SISTEMATIZAÇÃO, e cujo objetivo é fazer o aluno refletir sobre os recursos 

expressivos da língua, a partir de uma análise epilinguística. Nesse momento, 

resgatamos o conceito de metalinguagem, para conceituar epilinguagem. 

Após o exercício de reflexão desta terceira situação, muitos questionamentos 

surgiram por parte das professoras sujeitos da pesquisa: 

Professora A: É errado dar o conceito? 

Pesquisadora: Não. É indesejável introduzir dando o conceito. O conceito tem 

que ser algo encaminhado pela reflexão. Inicia-se pela atividade linguística, leitura da 

notícia, por exemplo, reflete-se sobre o uso e chega-se, se necessário e se o 

professor quiser, à metalinguagem. Tem estudioso que defende que no ciclo de 

alfabetização a metalinguagem seja zero. Outros, como Magda Soares, defendem a 

metalinguagem, mínima, até para o aluno se apropriar da escrita. Mas, em nossa 

opinião, essa é uma decisão que cabe ao professor tomar. 

Pesquisadora: Você acha importante que o seu aluno, falante da língua, saiba 

nomear as coisas ou é mais importante para ele saber usar? 

Professora A: De acordo com a perspectiva que defendemos, saber usar é 

mais importante. 

Pesquisadora: Se trabalhasse com as turmas do 4o e 5o ano, alunos 

supostamente alfabéticos, você se preocuparia mais com a metalinguagem? 
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Professora A: Sim! Aumenta a preocupação. Trabalhei uma vez com 4o e 5o 

ano e ensinava fazendo essa abordagem porque os alunos iam para o 6o ano e era 

necessário que tivessem esse conhecimento. 

Professora C: E se no caso o professor pedir que o aluno pinte três adjetivos 

do texto, e depois pedir que crie uma frase com o adjetivo que marcou no texto? 

Pesquisadora: Não muda muito. Continua sendo o mesmo objetivo. Primeiro, 

você vê se o aluno é capaz de identificar o adjetivo, e, depois, se ele é capaz de 

construir uma frase com o adjetivo. Continua no limite do texto como pretexto, o foco 

continua sendo o conceito, a gramática em si. 

Professora C: Posso pegar uma gravura, pedir para o aluno criar quatro 

frases, para a partir daí trabalhar a escrita dele? 

Pesquisadora: A ideia é não pensar a produção textual assim, porque ela tem 

que ser significativa para o aluno. Temos que criar um contexto em que escrever faça 

sentido. É dessa perspectiva que a gente quer se afastar, se não vamos continuar 

tradicionais. 

Professora D: Então devemos deixar de lado a gramática pura? 

Pesquisadora: O que você chama de gramática pura? Fazer uma abordagem 

epilinguística não significa deixar de abordar os conteúdos. Eles serão abordados, só 

que em uma outra perspectiva. Os conteúdos estão lá, inclusive você deve anotá-los 

no seu planejamento e dizer que a abordagem é reflexiva. 

Professora D: Então devemos trabalhar sempre com o foco no gênero? 

Pesquisadora: Sim! O ponto de partida não é o estudo da gramática em si, o 

ponto de partida é o gênero textual. 

Professora D: E se trabalhar assim, não palavra por palavra, mas junto, 

identificando adjetivo e substantivo numa frase? 

Pesquisadora: Pode não trabalhar nessa perspectiva de: primeiro, substantivo; 

depois, adjetivo; depois, verbo; depois, artigo, mas no final a tendência é a mesma – 

pinte de verde o substantivo, de amarelo o adjetivo e de azul os verbos. É uma prática 

tradicional disfarçada de uma prática “inovadora”. 

Professora E: Eu posso trazer a concepção, por exemplo de verbo, do que é 

para o aluno observar? 

Pesquisadora: A primeira coisa não é nomear e definir. Essa nomeação viria 

depois. O ponto de partida é o gênero e a reflexão sobre o uso. - Ah, foi esse aqui. 

Por que você acha que foi esse aqui? Qual a diferença que existe entre os dois 
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títulos. - Ah, é porque está no presente e este daqui está no passado, uma coisa que 

já aconteceu, então é isso ai. Depois você pode falar que o nome disso é verbo. 

Vamos entender então o que é verbo? Não tem sentido chamar de verbo, pedir que 

os alunos sublinhem e falem o tempo nos dois casos e pronto. Na perspectiva 

epilinguística, o trabalho deve ser conduzido para o aluno refletir e construir os 

conceitos e as regras. 

Aproveitamos esse momento com a professora do quinto ano e perguntamos: 

“Com que intenção você pediu que os alunos produzissem um texto com todos os 

verbos escritos no futuro do presente?” 

Professora E: Minha intenção era de que eles aprendessem a usar o verbo no 

futuro, no sentido de entender o uso. O desejo era esse. 

Pesquisadora: Em relação ao uso, isso ficou distante porque a gente usa mais 

a forma composta – vou dormir, vou comer, do que a forma simples - dormirei, 

comerei. 

Aproveitamos também o momento com a Professora E para refletirmos sobre o 

que é um “bom” texto e sobre os elementos fundamentais para classificar um texto 

como “bom”. Mostramos uma série de textos que apresentava problemas de ordem 

semântica, gramatical e discursiva. 

Esse momento de reflexão sobre a prática durou em média duas horas com 

cada professora. Em seguida, apresentamos a nossa proposta de ação para análise, 

discussão e planejamento – assunto que será abordado na próxima seção. 

 
4.2 Planejamento da Proposta de Ação 

 

Como já anunciamos, é objetivo desta pesquisa propor uma ação didática. 

Assim, considerando o que diagnosticamos na primeira parte desta pesquisa, 

elaboramos uma proposta de ação, na modalidade de sequência didática, com o 

objetivo de promover o ensino do eixo da gramática articulado ao ensino dos eixos da 

leitura, escrita e da oralidade. No panorama do ensino de gramática que construímos 

com a pesquisa, constatamos que, dentre outras coisas, as professoras desenvolvem 

atividades com todos os eixos de ensino de forma desarticulada e sem reconhecer o 

gênero textual como ponto de partida. Justamente por isso, escolhemos a sequência 

didática porque nela podemos vislumbrar o trabalho planejado com o gênero textual 

em práticas de ensino articuladas. 
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Propusemos para cada uma das quatro professoras o desenvolvimento de uma 

sequência didática na turma em que lecionava: para o 1o ano, a sequência foi 

intitulada “Olá! Meu nome é...”; para o 3o ano, a sequência “É o bicho”; para o 4o, a 

sequência “Criança não trabalha! Criança dá trabalho!”; para o 5o, a sequência 

“Passeio por um pomar poético”. As sequências foram elaboradas a partir da 

realidade observada na prática de ensino das professoras e levamos em  

consideração os objetivos de aprendizagem descritos para cada ano e para cada eixo 

de ensino de Língua Portuguesa29. 

No momento do planejamento, socializamos a sequência de cada ano com a 

respectiva professora, para análise e discussão do material no sentido de fazer 

modificações para adequá-las melhor à realidade da turma. A professora do 1o ano, 

por exemplo, sinalizou que já havia trabalhado com lista de nomes da turma, mas 

achava interessante a proposta porque nunca tinha trabalhado na perspectiva 

sugerida. A professora do 3o ano sugeriu que algumas atividades fossem feitas em 

dupla e que ela atuasse algumas vezes como escriba e leitora para a turma, porque 

muitos alunos ainda não sabiam ler e escrever com autonomia. A professora do 4o  

ano preferiu que a sequência fosse desenvolvida em dias alternados com mais tempo 

de aula. Tanto a professora do 4o como a do 5o ano disseram já ter trabalhado com os 

conteúdos gramaticais propostos, mas de outra forma. 

Para o conhecimento das professoras, fizemos uma leitura comentada de cada 

atividade proposta na sequência, sinalizando o objetivo de aprendizagem referente, a 

forma de abordar as atividades e os conteúdos, os recursos a serem utilizados, o 

provável tempo de cada atividade, possíveis adaptações ou modificações. Além disso, 

explicitamos os conteúdos que seriam trabalhados – isso foi muito importante para as 

professoras. 

Para o desenvolvimento da sequência, garantimos, no planejamento, que cada 

professora receberia a cópia do módulo da sequência com orientações para o 

desenvolvimento das atividades e a listagem dos objetivos de aprendizagem. 

Garantimos também a impressão do módulo didático para todos os alunos das turmas 

em que a sequência seria desenvolvida. 

 
 

 

29 Os objetivos de aprendizagem foram extraídos do documento “Elementos conceituais e 
metodológicos para a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de 
Alfabetização (1o, 2o e 3o anos) do Ensino Fundamental”. Brasília: Ministério da Educação, 2012. 
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Figura 23 – Capa da SD do 1º ano 

4.2.1 Planejamento da sequência “Olá! Meu nome é ...” – 1o ano 
 

 

Fonte: SD em anexo. 

 

Durante o planejamento com a Professora A, apresentamos, inicialmente, os 

gêneros e os assuntos que seriam abordados. Propusemos um trabalho que teria 

como produto final um álbum da turma e focaria o gênero lista, considerando suas 

variedades – lista de chamada, lista de coisas que temos em festas de aniversário, 

lista de convidados de aniversário. Na prática de ensino da Professora A, observamos 

que ela priorizava os gêneros da tradição oral, para que os alunos se apropriassem  

do SEA. Não queremos, com isso, dizer que trabalhar nessa perspectiva não é 

importante, até mesmo porque garantimos na proposta esse viés, mas é necessário 

garantir o letramento dos alunos já desde o 1o ano. 

Quanto aos recursos a serem utilizados, dissemos à professora que seria 

necessária a lista com os nomes dos alunos da turma fixada na parede, em letra do 

tipo bastão, com a primeira letra do nome e sobrenome em tamanho maior, pois a 

lista que a professora tinha na sala destacava o nome em azul e o sobrenome em 

vermelho. Isso se fazia necessário, pois, na sequência, queríamos que os alunos 
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concluíssem, a partir da observação e da reflexão, que a primeira letra do nome de 

uma pessoa deve ser escrita em tamanho maior do que as demais. A lista fixada na 

parede serve de apoio para os alunos aprenderem a escrever o próprio nome e para 

reconhecer o nome dos outros colegas. A professora nos relatou que já tinha 

trabalhado com o gênero lista da turma, explorando o nome e o sobrenome dos 

alunos, mas com o foco em atividades para o reconhecimento de letras e do número 

de letras. 

A professora demonstrou interesse, pois a proposta envolvia a função social da 

lista de chamada, o trabalho epilinguístico com o uso da letra maiúscula na escrita do 

nome próprio, e um trabalho que contemplava o letramento – a produção de um  

álbum da turma. 

No que diz respeito às orientações, a professora não teve dificuldade de 

entendê-las. O único ponto que chamamos a atenção foi para a forma de abordar o 

conteúdo letra maiúscula – o importante era o aluno aprender porque a letra inicial do 

seu nome e sobrenome deveria ser escrita diferente das outras, a terminologia pouca 

importava naquele momento. 

As orientações para a produção do álbum, também segundo a professora, 

estavam claras. Destacamos que, na produção, ela deveria observar se o que foi 

ensinado foi aprendido – na escrita da primeira versão do texto do álbum, os alunos, 

ao escreverem seus nomes, destacaram a primeira letra? –. Recomendamos à 

professora que verificasse se os alunos estavam operando com a seguinte 

generalização: na escrita do nome de pessoas, a primeira letra é  sempre maior do 

que as demais; marcamos que não era necessário falar em nomes próprios, mesmo 

porque não são só os nomes de pessoas que são chamados de próprios. 

Depois dessa discussão e da análise da sequência didática, o planejamento do 

trabalho a ser desenvolvido pela Professora A ficou assim desenhado: 
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Quadro 16 - Planejamento da SD do 1o Ano 

Sequência didática “ Olá! Meu nome é...” – 1o Ano 

Aulas Atividades Páginas Recursos Quando 

1 Brincadeira da “Batata que 
passa passa” 

2 Atividade reflexiva com a 
lista de chamada 

 
3 Escrita do nome próprio 

Brincadeira do bingo 

 
 
 

4 Produção de crachá 

 

 
5 Atividade reflexiva com a 

lista de aniversário 

6 Atividade reflexiva com a 
lista de coisas que tem na 
festa de aniversário e 
estudo reflexivo sobre o 
uso da letra maiúscula 

6 Produção do autorretrato 

 
7 Produção escrita da 1ª 

versão do texto para o 
álbum da turma 

8 Produção escrita da versão 
final e da capa para o 
álbum da turma 

9-11 

 
12-13 

 
 

14-16 

 
 
 
 

17-19 

 

 
20-23 

 
24-25 

 
 
 

26-28 
 

29-32 

 
 

33-34 

Módulo da sequência, lápis e 
borracha, uma batata 
Caderno da lista de chamada, 
módulo da sequência, lápis e 
borracha 

Fichas com os nomes dos 
alunos da turma, alfabeto móvel 
(no anexo do módulo), tesoura, 
lápis de cor, cartela de bingo 
(no anexo), bombons, módulo 
da sequência, lápis e borracha 
Papel de ofício, lápis de cor, 
canetinha hidrocor, módulo da 
sequência, lápis e borracha 

Módulo da sequência, lápis e 
borracha, lápis de cor 
Módulo da sequência, lápis e 
borracha 

 
 

Módulo da sequência, lápis e 
borracha, lápis de cor 

Página do álbum impressa para 
rascunho, módulo da 
sequência, lápis e borracha 
Página do álbum impressa em 
papel cartão, módulo da 
sequência, lápis e borracha, 
lápis de cor 

04/07 

 
05/07 

 
 

06/07 

 
 
 
 

11/07 

 

 
12/07 

 
13/07 

 
 
 

14/07 
 

17/07 

 
 

18/07 

Fonte: Quadro elaborado pela Professora A e pela pesquisadora. 
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Figura 24 – Capa da SD do 3º ano 

4.2.2 Planejamento da sequência “É o bicho!” – 3o ano 
 

 

Fonte: SD em anexo. 

 

 

Iniciamos a leitura comentada da SD informando os gêneros textuais que 

seriam trabalhados: foto-legenda e seminário. A professora ficou preocupada com o 

desempenho da turma em desenvolver as atividades propostas porque muitos, 

segundo ela, ainda estavam se apropriando da escrita alfabética. Quanto a isso, 

procuramos tranquilizá-la, sugerindo que, primeiro, trabalhasse oralmente e, depois, 

atuasse como escriba para os alunos, pois as atividades de compreensão e 

interpretação podem ser realizadas mesmo por alunos que ainda não saibam ler. 

Sugerimos que ela deixasse os alunos lerem do jeito deles; depois, ela poderia ler 

novamente para que todos entendessem melhor. Sugerimos, também, que, em  

alguns momentos, ela arrumasse a sala em grupos, para que os alunos leitores 

fizessem algumas atividades com autonomia e ela pudesse acompanhar os outros 

mais de perto. Por último, sugerimos a ela que mediasse os turnos de fala nas 

atividades orais coletivas para que todos participassem. 

Em seguida, falamos sobre os conteúdos. Sobre paragrafação, orientamos que 

saber paragrafar vai além de fazer o recuo na primeira linha da margem. Na SD, a 

paragrafação é trabalhada em textos informativos, a fim de que os alunos entendam 
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que, a cada vez que trazemos uma informação nova sobre o assunto, devemos criar 

um novo parágrafo. Dissemos, ainda, à professora, que era preciso que os alunos 

compreendessem que os parágrafos não são independentes, que um parágrafo deve 

manter relação com o anterior. Isso tem a ver com a concepção de texto. Um texto 

não é o produto da soma de suas partes, de seus parágrafos, mas da relação 

solidária entre eles. 

Quanto à coesão textual, o encaminhamento metodológico para o estudo foi o 

de escrever o trecho do texto no quadro para os alunos observarem a estratégia do 

autor para evitar a repetição desnecessária de algumas palavras. Orientamos que a 

professora não se referisse a palavra “ele” como pronome – um conhecimento 

metalinguístico que a maioria dos alunos não tinha naquele momento. Alguns 

professores justificam a ausência do trabalho com a coesão dizendo que os alunos 

ainda não sabem identificar e nomear os pronomes. Fizemos questão de esclarecer 

que, em textos informativos, é preciso evitar repetição de palavras para não deixar o 

texto cansativo e chato para o leitor, mas, em outros textos, a repetição pode não ser 

um problema, desde que seja usada como estratégia para obter determinado efeito de 

sentido, como acontece, principalmente, nos poemas e em outros textos da esfera 

literária. 

Quando sugerimos a escrita do trecho do texto no quadro, esperávamos que a 

professora chamasse a atenção dos alunos, principalmente, para o uso do pronome “- 

lo”. Claro que não nos referíamos à terminologia, mas a importância de seu uso. 

Destacamos para a professora que isso é fundamental inclusive para os alunos que 

não sabem ler e escrever, porque eles vão internalizar como o texto escrito se 

organiza no plano linguístico e quando forem escrever, eles não cometerão repetições 

desnecessárias. 

Na análise das atividades de ortografia, a professora compreendeu a proposta, 

mas explicamos que quando se trata de irregularidades ortográficas não há regras e a 

escrita deve ser memorizada. 

Sobre a produção da foto-legenda, primeiro explicamos que não seria difícil 

para os alunos chegar na produção porque já teriam feito a leitura de outros textos 

informativos, estudado os recursos de paragrafação e coesão textual. Além disso, até 

a produção, os alunos teriam estudado bastante sobre o assunto “animais em 

extinção”: no próprio módulo da sequência, em pesquisas realizadas em casa, por 

meio de uma palestra etc. 
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Na SD, sugerimos que os alunos participassem como ouvintes de uma palestra 

sobre animais em extinção da nossa região. Para isso, listamos algumas 

possibilidades de órgãos que poderiam enviar um representante para falar para as 

crianças, como IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, Policial Ambiental, para 

entrarmos em contato. 

Ao ver algumas atividades, a professora identificou conteúdos que poderiam 

ser abordados em Ciências, como as características dos animais em extinção, e em 

Geografia, já que falava das características da nossa região. 

Encerramos a análise da sequência do 3o ano, planejando como seria a 

atividade de apresentação do seminário. Mais uma vez a professora ficou ansiosa e 

preocupada com o desempenho da turma. Decidimos que a turma faria a 

apresentação paras as turmas do 1o e do 2o ano da escola. 

Depois que discutimos e analisamos a proposta didática, chegamos à seguinte 

organização do planejamento: 

 

Quadro 17 - Planejamento da SD do 3o Ano 

Sequência Didática “É o bicho” – 3o Ano 

Aulas Atividades Páginas Recursos Quando 

1 Leitura de textos informativos sobre 
animas em extinção, elaboração de 
um álbum de figurinhas, roda de 
conversa 

2 Estudo reflexivo da paragrafação 

 
3 Estudo reflexivo da coesão textual 

– como evitar repetições 
desnecessárias 

 
4 Atividade de ortografia: escrita de 

palavras terminadas com “lh”, “li” – 
bingo ortográfico 

5 Atividade de produção textual de 
fotos-legendas 

39-45 

 
 

46-48 

 
49-50 

 
 

51-52 

 
 

53-55 

Módulo da sequência, lápis 
e borracha, cola, tesoura 

 
 

Módulo da sequência, lápis 
e borracha 

Módulo da sequência, lápis 
e borracha, cartaz com a 
escrita do trecho do texto 
trabalhado 

Módulo da sequência, lápis 
e borracha, lápis de cor 

 
Módulo da sequência, lápis 
e borracha, lápis de cor 

15/05 

 
 

16/05 

 
17/05 

 
 

18/05 

 
 

22/05 

 

6 Produção da 1ª versão das foto- 
legendas 

55 Módulo da sequência, 
caderno, lápis e borracha 

23/05 

 

7 Revisão das foto-legendas 
produzidas 

55 Módulo da sequência, 
caderno, lápis e borracha 

24/05 

 

8 Participação como ouvinte na 
palestra sobre animais em extinção 
da nossa região 

56 Módulo da sequência, lápis 
e borracha, data show e 
computador 

26/05 
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Figura 25 – Capa da SD do 4º ano 

9 Planejamento da apresentação oral 

 

 
10 Preparação para a apresentação 

oral 
 

11 Apresentação oral 

57 Módulo da sequência, lápis 
e borracha, cartolina, lápis 
de cor; canetinhas hidrocor 

57 Texto com as falas, 
cartazes com as foto- 
legendas 

58 Cartolina ou papel metro, 
papel de oficio colorido, 
cola, tesoura, canetinhas 
hidrocor 

29/05 

 

 
30/05 

 
 

05/06 

Fonte: Quadro elaborado pela Professora C e pela pesquisadora. 

 
 

4.2.3 Planejamento da sequência “Criança não trabalha! Criança dá trabalho!” – 
4o ano 

 

Fonte: SD em anexo. 

 

Iniciamos o planejamento com a professora do 4o ano falando sobre a temática 

da sequência e as atividades a serem desenvolvidas com cada eixo de ensino. Para 

anunciar a temática “Criança não trabalha! Criança dá trabalho!”, propusemos que a 
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professora brincasse com os alunos de “jogo da velha fitness”, no pátio da escola. A 

professora disse que não tinha muito jeito para “essas coisas”, mas aceitou. 

Explicamos para a professora que a sua mediação nas atividades seria de 

fundamental importância para o desenvolvimento da sequência. A respeito disso 

destacamos como proceder nas atividades orais, pois seria o momento de garantir a 

participação ativa de todos e para diagnosticar o quanto os alunos sabiam sobre a 

temática. 

Apresentamos para a professora o gênero textual que seria trabalhado na 

sequência, entrevista, e em seguida, conversamos sobre o uso da vírgula na letra da 

canção “Criança não trabalha” de Arnaldo Antunes e Paulo Tatit, texto que seria 

utilizado para análise e reflexão linguística. A ideia era levar os alunos a refletirem 

sobre a função da vírgula na situação – separar os elementos em uma enumeração. A 

professora disse que falava para seus alunos que a vírgula serve para o leitor fazer 

uma pausa pequena; tradicionalmente, é isso mesmo que aprendemos: a vírgula,  

uma pausa pequena; o ponto e vírgula, uma pausa um pouco maior; e o ponto, uma 

pausa mais longa. 

Sobre a análise do substantivo e do verbo, a professora se surpreendeu com a 

descoberta de que um verbo pode ser alçado à condição de substantivo. Explicamos 

para a professora que a análise da palavra no o texto foi determinante para essa 

classificação, pois a palavra solta poderia ser classificada como substantivo ou verbo. 

A pista que demos foi para que ela observasse se a palavra era antecedida por um 

artigo – então, ela seria um substantivo –, ou se a palavra era antecedida por um 

pronome pessoal – então, ela seria um verbo. Esclarecemos que os alunos deveriam 

ser levados a refletir a partir desse fato, a partir de um trabalho epilinguístico, para 

depois vir a reflexão metalinguística. 

Destacamos a importância da mediação da professora para o entendimento 

dos alunos acerca do gênero entrevista: na elaboração das perguntas da entrevista, 

na organização da turma em grupos, na realização da entrevista nas outras turmas da 

escola; na organização e análise dos dados, e na produção de cartazes. 

Por fim, sugerimos que todos os cartazes produzidos fossem expostos no 

mural da escola para valorizar e socializar o trabalho desenvolvido pela turma e para 

que fossem lidos pelos alunos de outras turmas. 

No final do planejamento, após discussão e análise, a professora concordou 

com a aplicação da SD em sua turma. Então, elaboramos o seguinte planejamento: 
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Quadro 18 – Planejamento da SD do 4º ano 

 
Sequência didática “Criança não trabalha! Criança dá trabalho!” – 4o ano 

Aulas Atividades Páginas Recursos Quando 

1 Dinâmica do “jogo da 
velha fitness” no pátio da 
escola e roda de 
conversa 

2 Atividade de leitura do 
gênero letra de canção 

 
 

3 Estudo reflexivo do uso 
da vírgula 

4 Análise do verbo e do 
substantivo 

5 Produção das perguntas 
da entrevista 

 
6 Realização da entrevista 

em outras turmas da 
escola 

6 Atividade de ortografia: 
escrita de palavras 
terminadas com “c”, “ç”, 
“s”, “ss” 

7 Organização dos dados 
da entrevista 

60-64 

 
 

65-67 

 
 

68-69 

 
70-72 

 
73-75 

 

 
76 

 

 
77-78 

 
 

79-82 

Módulo da sequência, lápis, giz 
colorido para marcar o jogo no chão 
do pátio da escola 

 
Módulo da sequência, lápis, aparelho 
de som e cd com a música “Criança 
não trabalha, criança dá trabalho” do 
grupo Palavra Cantada 

Módulo da sequência e lápis 

Módulo da sequência e lápis 

Módulo da sequência, lápis, folha 
avulsa para escrita das perguntas da 
entrevista 

Folha avulsa com as perguntas da 
entrevista 

 
Módulo da sequência e lápis 

 
 
 

Módulo da sequência, lápis , folha 
avulsa para organização dos dados 

05/06 

 
 

05/06 

 
 

07/06 

 
07/06 

 
09/06 

 

 
12/06 

 

 
12/06 

 
 

14/06 

 

8 Produção de cartazes 
com os dados da 
entrevista, divulgação dos 
cartazes nas paredes da 
escola 

83-84 Cartolina ou papel metro, papel de 
oficio colorido, cola, tesoura, 
canetinhas hidrocor 

19/06 

Fonte: Quadro elaborado pela Professora D e pela pesquisadora. 
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Figura 26 – Capa da SD do 5º ano 

4.2.4 Planejamento da sequência “Passeio por um pomar poético” – na turma do 
5o ano 

 

Fonte: SD em anexo. 

 

 

A SD do 5o ano propunha um trabalho com o gênero poema. A professora  

disse que seria um desafio para ela, já que pouco trabalhava com esse gênero em 

sala de aula. Buscamos persuadir a professora, argumentando que precisávamos 

trabalhar para ajudar os alunos a desenvolver a apreciação estética dos poemas, já 

que a escola tem equivocadamente trabalhado o poema como se tratasse de um 

gênero utilitário. 

Começamos a leitura comentada perguntando à professora se alguma coisa 

chamou sua atenção no título da SD, “Passeio por um pomar poético”. A professora 

não identificou a repetição do som /p/ como um recurso expressivo. Esclarecemos e 

nomeamos o recurso, aliteração. Recomendamos que ela fizesse o mesmo com os 

alunos, sem se preocupar com a nomeação. 

Em seguida, explicamos a importância do desenvolvimento da dinâmica 

proposta e da realização da roda de conversa para o trabalho de produção do poema: 
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tanto a dinâmica como a roda de conversa tinham como objetivo promover o 

desenvolvimento do senso estético das crianças. 

Na atividade de leitura do poema, destacamos a importância de dar a 

entonação conforme as instruções indicadas em cada verso, pois comumente lemos 

todos os poemas como se estivéssemos recitando “batatinha quando nasce se 

esparrama pelo chão”. Fizemos a leitura do poema para servir de modelo para a 

professora, mais, ainda assim, ela disse estar um pouco insegura para fazer a leitura 

daquela maneira. 

Quanto aos conteúdos ligados à reflexão sobre os recursos expressivos 

utilizados recorrentemente em poemas, dedicamos bastante tempo para explicar o 

trabalho epilinguístico com a metáfora. Explicamos que o conteúdo estava presente 

sem que a terminologia fosse destacada, pois o mais importante era que os alunos se 

“deliciassem” com aquele uso surpreendente da língua. 

Nas atividades com rimas, aliterações e repetições, sugerimos que, no primeiro 

momento, a professora trabalhasse sem se reportar à conceituação de cada um, pois 

o fundamental era fazer os alunos perceberem a sonoridade do texto. Para a 

professora se sentir mais confortável na condução do trabalho, segundo uma 

abordagem epilinguística, explicamos cada um desses recursos. 

Propusemos o trabalho reflexivo com o conceito de substantivo e a sua flexão 

quanto ao número e ao gênero. Mesmo já tendo trabalhado com esse conteúdo, 

orientamos que a professora conduzisse a atividade de forma que os alunos 

chegassem à conclusão sobre o conceito a partir da investigação proposta na 

atividade. Assim como a professora do 4o ano, ela também se surpreendeu com o 

trabalho com o substantivo. 

Na SD, também foi proposto o estudo de palavras que falamos com “i” ou “u”  

no final, mas que escrevemos com “e” ou “o”, a partir da reflexão. Perguntamos à 

professora como ela trabalhava esse conteúdo. Ela explicou que corrigia cada vez  

que os alunos escreviam errado. Mostramos que havia uma regra para isso: mesmo 

se falamos com um som de “i” e “u” no final, se a sílaba tônica não fosse a  última, 

mas a penúltima (paroxítona), escrevemos com “e” e “o” respectivamente. Mais uma 

vez, ela se mostrou bastante surpresa e demonstrou desapontamento por 

desconhecer a regra. Ela se disse ansiosa para ensinar isso aos alunos. 

Em relação à escrita, destacamos a importância de a professora entender o 

projeto de comunicação e as orientações sugeridas em cada parte: escrita, revisão e 
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reescrita. Dissemos à professora que, nesse momento, seria importante que ela 

retomasse a discussão sobre a temática feita na roda de conversa e que revisasse os 

conteúdos trabalhados nas outras seções, pois os alunos precisariam estar com o 

conhecimento ativado para começar a produzir os poemas. 

Ao final, além de aceitar a proposta de produção de um livro de poemas da 

turma, a professora disse que também faria um recital dos poemas para as outras 

turmas da escola. O planejamento ficou assim configurado: 

 
Quadro 19 - Planejamento da SD do 5o Ano 

 
Sequência didática “Passeio por um pomar poético” – 5o Ano 

Aulas Atividades Páginas Recursos Quando 

1 Dinâmica das frutas para 
despertar sensações, roda de 
conversa 

2 Leitura do poema “Pomar”, de 
Henriqueta Lisboa 

3 Análise epilinguística e 
metalinguística da metáfora e 
da comparação 

4 Análise epilinguística e 
metalinguística do substantivo 

 

5 Análise epilinguística e 
metalinguística de aliterações, 
rimas e repetições 

6 Produção textual: escrita de 
poema 

7 Atividade de ortografia: escrita 
de palavras terminadas com “e”, 
“i”, “o”, “u” 

8 Reescrita do poema 

 
 

9 Preparação do livro de poemas 

 
 

10 Divulgação do livro com recital 
 

11 Auto-avaliação da atividade 

86-88 

 
 

89-90 

 
90-95 

 
 

95-99 

 

99-101 

 
 

102 

 
103-104 

 
 

104 

 
 

104-105 

 
 

106 
 

107 

Frutas diversas e o módulo 
da sequência 

 
Módulo da sequência e lápis 

Módulo da sequência e lápis 

 

Módulo da sequência e lápis 

Módulo da sequência e lápis 

Módulo da sequência e lápis 

 
Módulo da sequência, lápis 
e dicionário 

 
Módulo da sequência, lápis, 
caneta azul ou preta, papel 
de ofício colorido, lápis de 
cor, canetinhas hidrocor 
Módulo da sequência, lápis, 
papel cartão, lápis de cor, 
canetinhas hidrocor 
Módulo da sequência, lápis, 
microfone com caixa de som 
Módulo da sequência e lápis 

22/05 

 
 

23/05 

 
24/05 

 
 

25/05 

 

26/05 

 
 

29/05 

 
30/05 

 
 

31/05 

 
 

01/06 

 
 

05/06 
 

06/06 

Fonte: Quadro elaborado pela Professora E e pela pesquisadora. 

 

 

4.3 Desenvolvimento das SD em sala de aula30 

Nesta seção, trazemos a descrição das aulas observadas. Embora o foco deste 

trabalho seja o ensino de gramática nos Anos Iniciais, optamos por descrever o 

30 As quatro sequências didáticas elaboradas para esta pesquisa estão, na íntegra, em formato digital, 
no anexo A. 
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desenvolvimento de toda a sequência, já que defendemos uma abordagem articulada 

entre os conhecimentos gramaticais e os conhecimentos dos outros eixos de ensino. 

 
4.3.1 Na turma do 1o ano 

 

A SD na turma do 1o ano teve início no dia quatro de julho, com duração de 

duas horas aula, e foi concluída no dia vinte e quatro do mesmo mês, com a 

confecção do álbum da turma. O desenvolvimento da sequência durou mais do que  

foi planejado, porque os alunos faltavam muito. Por conta disso, a professora adiava a 

realização de algumas atividades, principalmente as relacionadas à produção do 

álbum. 

A primeira atividade realizada foi a brincadeira “Batata que passa passa”, no 

pátio da escola. Antes de iniciar, professora optou por pedir aos alunos que fizessem 

a leitura de dois pequenos textos da primeira página da SD, em que duas crianças se 

apresentavam, dizendo o nome e o que gostavam de fazer. 

Por uma feliz coincidência, nesse dia, chegou à escola uma aluna novata. A 

professora, então, explicou para a turma que a brincadeira seria ótima para todos 

conhecerem essa aluna e para ela conhecer os colegas. Em seguida, a professora 

escreveu a letra da canção da brincadeira no quadro, leu, cantou junto com os alunos, 

explicou como eles iriam brincar e foram para o pátio. Os alunos se divertiram 

bastante e participaram ativamente desse momento. 

Na aula seguinte, a professora trabalhou com a função social da lista de 

chamada. Observamos que, para os alunos, o momento da chamada oral foi 

novidade. Eles não sabiam o que responder quando a professora chamava o nome 

deles, então ela ensinou que deveriam responder “presente”. Isso interferiu no  

objetivo da atividade, pois a professora ensinou para os alunos como deveriam 

responder à chamada. Ela explicou para as crianças que todos os dias marcava no 

caderno de chamada da escola quem estava presente e quem havia faltado à aula. 

Mesmo assim, quando perguntou para que servia a lista de chamada os alunos não 

acertaram. Uma aluna confundiu a lista de chamada com a lista com o nome dos 

alunos da turma fixada na parede, dizendo que ela servia para olhar como se escreve 

o nome. Isso confirma o que a professora disse, durante o planejamento, de já ter 

trabalhado a lista com o nome da turma com o foco no SEA, desprezando sua função 

social. 
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Como os alunos estavam dispersos, a professora se esforçou bastante para 

que eles compreendessem, então criou alguns exemplos a partir de situações da 

própria sala para fazer os alunos pensarem sobre a função da lista de chamada,  

sobre outras palavras que poderiam falar para dizer que estavam na aula, sobre a 

importância do nome e do sobrenome na lista de chamada. 

No dia seguinte, a professora retomou os conteúdos trabalhados e mais uma 

vez procurou meios para explicar a importância do nome e do sobrenome na lista de 

chamada. Então, simulou um conflito, aproveitando-se do fato de, na turma, duas 

alunas terem o mesmo nome. A professora chamou todos os alunos só pelo primeiro 

nome e perguntou: o que faço para vocês saberem a quem estou me referindo? Os 

alunos responderam com facilidade. Nos dias subsequentes, a professora passou a 

fazer a chamada oralmente, mas sempre escolhia um aluno para ler o nome dos 

colegas e pregá-los no cartaz de frequência. É importante destacar a capacidade da 

professora na busca por soluções para as dificuldades manifestadas pelos alunos. 

As atividades de exploração do SEA propunham aos alunos refletirem sobre a 

escrita do primeiro nome. Nessa atividade, a professora usou o alfabeto móvel e a 

ficha com os nomes da turma, conforme as orientações. 

Figura 27 – Atividade com a função social da lista de chamada 

Fonte: SD em anexo. 
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Fonte: SD em anexo. 

 

 

A turma era formada por treze alunos ainda em processo de aquisição da 

escrita alfabética. Observamos que os alunos que estavam na hipótese de escrita 

silábica31 tiveram dificuldade em entender o que significa “última” e “primeira”, pois, 

quando a professora sinalizava as letras, eles as reconheciam. A atividade do bingo 

foi feita com a mesma intenção. A professora fez perguntas sobre o número de letras, 

a letra inicial, a letra final, os nomes que iniciam com a mesma letra etc. Além disso, o 

bingo foi muito bom para reconhecimento do próprio nome e os dos colegas. 

Outra atividade muito significativa foi a produção de crachás pelos alunos, pois 

o “normal”, segunda a professora, era ela fazer para os alunos. Antes de propor a 

produção, a professora quis saber da turma se eles sabiam o que era um crachá e 

para que servia. Os alunos mostraram, inclusive com exemplos, que tinham 

conhecimento do que era, de como era e para que servia. A professora aproveitou 

para retomar a discussão sobre a importância do nome e do sobrenome. Por fim, a 

31 Segundo Ferreiro (1986), avaliar como a criança pensa sobre a escrita, suas hipóteses, mesmo que 
ainda não saiba convencionalmente as regras do sistema e da ortografia, é o ponto de partida para a 
realização do trabalho do alfabetizador. Inicialmente, a pesquisadora chegou à conclusão de que a 
evolução da escrita passava por três níveis que chamou de pré-silábico, silábico e alfabético. 

Figura 28 – Atividade de exploração do SEA 
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Figura 29 – Atividade de confecção do crachá 

professora trabalhou com os alunos os recursos expressivos que deveriam ser  

usados na confecção do crachá, como o uso de letras grandes para que o nome 

pudesse ser lido à distância. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Outras duas listas foram trabalhadas para que os alunos percebessem as 

variações de modelos de um mesmo gênero textual. Na lista de convidados de 

aniversário, a professora realizou uma ótima exploração quanto aos aspectos 

funcionais e expressivos. Começou fazendo perguntas que exploravam a leitura da 

imagem e os conhecimentos prévios das crianças: se elas gostavam de festa, de que 

era a festa, como eles sabiam que era uma festa de aniversário, para que se faz uma 

lista de convidados de aniversário. Depois, ela perguntou às crianças a diferença 

entre a lista fixada na sala e lista de convidados de aniversário. 
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Fonte: SD em anexo. 

 

 
Mais uma vez, a professora retomou a discussão sobre nome e sobrenome. 

Uma parte bem significativa foi quando ela perguntou a dois alunos que disseram ter 

feito festa de aniversário se eles fizeram a lista de convidados e quem estava na lista. 

Enquanto os alunos falavam, a professora escrevia os nomes no quadro e depois 

perguntou para a turma toda se na lista do colega havia nomes e sobrenomes, só os 

nomes, ou as pessoas haviam sido identificadas por apelidos e grau de parentesco. 

Ela ainda perguntou se na lista de chamada poderia ter apelido e pediu aos alunos 

que justificassem sua resposta. Depois dessa discussão, os alunos não tiveram 

dificuldade para realizar a atividade. 

A outra lista trabalhada foi a de nomes de coisas que, em geral, há em festas 

de aniversário. A professora atuou no primeiro momento como escriba. Depois, com 

algumas perguntas, conduziu os alunos a refletirem epiliguisticamente sobre o uso da 

letra maiúscula em nomes próprios, comparando a escrita do nome de pessoas com a 

Figura 30: Atividade com a lista de aniversário 
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Figura 31 – Atividade de uso reflexivo da letra maiúscula na escrita do nome de 
pessoas 

escrita do nome das coisas. É importante destacar que, em momento algum, a 

professora fez uso da nomenclatura. Ela explorou o conteúdo chamando a atenção 

dos alunos para eles perceberem que, em nomes de pessoas, a primeira letra é 

sempre maior que as demais. 

 

Fonte: SD em anexo. 

 

 

A professora iniciou a proposta de elaboração do álbum lembrando a “Batata 

que passa passa”, já que, nessa brincadeira, as crianças falam seu nome e dizem o 

que mais gostam de fazer. Depois, perguntou para os alunos se alguém sabia o que 

era um álbum. Em seguida, explicou o que era e como fariam o álbum da turma. 

Para os alunos compreenderem o conceito de autorretrato, a professora fez 

duas atividades extras. Trouxe para a sala o autorretrato de Tarsila do Amaral, de 

Romero Brito e de Van Gogh, artistas que pintaram o próprio retrato – fez isso para 

dizer que eles fariam o mesmo, fariam o próprio desenho. Em outra aula, trouxe o 

espelho para a sala de aula para cada aluno observar e falar os detalhes do seu rosto 

– essa atividade era uma sugestão do LD de Ciências da turma. Essas duas 

atividades extras foram importantes para a primeira versão do desenho, pois os 
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Figura 32 – Atividade de escrita do texto para o álbum da turma – primeira versão 

colegas avaliaram se os desenhos eram parecidos ou não – um exemplo disso foi a 

observação feita por um aluno sobre a cor que o colega escolheu para pintar o cabelo 

no autorretrato. 

Na primeira versão do texto, os alunos que ainda não sabiam escrever o nome 

utilizaram o crachá, os outros escreveram com autonomia. Quanto ao pequeno texto 

sobre os gostos, a professora atuou como escriba, escrevendo no quadro “Eu gosto 

de ....”, para os alunos completarem. Na revisão dessa primeira escrita, a professora 

retomou os conteúdos trabalhados. 

 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Na confecção do álbum, a professora explicou que, por página, haveria dois 

autorretratos, seguidos dos textos e que essa organização seguiria a ordem 

alfabética. Ela pediu aos alunos que consultassem o alfabeto fixado na parede da sala 

e descobrissem as duplas que formariam cada página do álbum. Ela exemplificou 

para facilitar o trabalho dos alunos que, com a ajuda da professora, conseguiram 

finalizar a atividade. Nesse momento, a professora reforçou bastante a ordem do 

alfabeto, perguntando em quais listas os nomes precisariam estar na ordem 

alfabética: na lista de chamada, lista de convidados ou na lista das coisas de 

aniversário. 
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Figura 33 – Produção Textual: página do álbum da turma 

Cada aluno ilustrou a sua capa do álbum e cada um recebeu a cópia dos 

autorretratos e textos dos colegas. A professora e os alunos ficaram encantados com 

a produção final. A seguir, algumas imagens que ilustram o trabalho desenvolvido. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

4.3.2 Na turma do 3o ano 

 

O acompanhamento da proposta de ação na turma do 3o ano teve início no dia 

quinze de maio e foi finalizado no dia cinco de junho. Nesse ínterim, nos deparamos 

com paradas, baixa frequência dos alunos, o que demandou mais tempo para a 

realização de algumas atividades. 

A professora mostrou-se bastante preocupada com o nível de aprendizagem da 

turma para o desenvolvimento da SD. Ela temia que o tempo fosse pouco para fazer 

todas as atividades a contento. Na turma, dos dezoito alunos frequentes, apenas oito 

se encontravam na hipótese alfabética de escrita e destes, apenas quatro liam sem 

hesitação. Os outros alunos encontravam-se no nível de escrita silábico-alfabético, 

silábico e pré-silábico. 

Por conta disso, algumas atividades de leitura e de escrita foram replanejadas 

no processo. Em alguns momentos, a professora assumiu o papel de leitora e de 

escriba da turma. Atividades que eram para ser feitas individualmente foram 

redimensionadas e aconteceram em dupla ou no coletivo. Nas atividades orais, 
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mesmo com a mediação da professora para que todos interagissem, os alunos que 

mais participavam também eram os alunos que apresentavam poucas dificuldades na 

leitura e na escrita. 

Uma das características da professora do 3o ano é a de dar ao aluno a 

oportunidade de falar, principalmente quando se tratava da ativação dos 

conhecimentos prévios. Ela sempre iniciava ou retomava um assunto com perguntas: 

 
A atividade recebe o título de “É o bicho!”, vocês acham que vai falar sobre o 
quê?; O que é foto-legenda?; Vamos elaborar um álbum de figurinhas, vocês 
sabem o que é um álbum?; Vocês conhecem ou já ouviram falar desses 
animais?; Vamos participar de uma roda de conversa, alguém sabe como é 
que isso funciona?; O que é um animal ameaçado de extinção?; Alguém sabe 
me dizer o que é um texto informativo? 

 

Em nossa opinião, de posse do material e das orientações, a professora 

conduziu bem o trabalho com a leitura e a oralidade, fazendo com que a maior parte 

dos alunos ficasse inteirada da temática abordada. 

Nas atividades que demandavam conhecimentos nos níveis gramatical e de 

convenções da escrita, como coesão e paragrafação, observamos que as coisas 

foram mais difíceis para a professora, não só pelo nível de desenvolvimento da turma, 

mas também pela dificuldade dela para conduzir os trabalhos segundo uma 

abordagem mais reflexiva. 

Ao trabalhar com paragrafação, a professora pediu que os  alunos  

numerassem cada parágrafo do texto para facilitar a identificação de cada um no 

momento da correspondência parágrafo – informação veiculada em cada um. A 

professora preocupou-se muito mais em enfatizar que todo parágrafo vem afastado  

da margem e começa com letra maiúscula – abordagem com foco privilegiado nos 

aspectos formais. 
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Fonte: SD em anexo. 

 

 
O trabalho com a coesão pronominal também não foi de fácil aplicação pela 

professora. Ela pouco explorou o uso do pronome “-lo” e por que, em uma ocorrência, 

a expressão “o rato do cacau” ter sido simplesmente apagada, sem necessidade de 

substituição. 

Na correção da atividade, a professora destacou recorrentemente em sua fala 

que o termo repetido foi substituído pelo pronome “ele” e ainda frisou que o pronome 

seria o assunto que eles estudariam depois. Naquela atividade, o pronome “ele” já 

estava sendo estudado, só que na perspectiva do uso, de sua importância na escrita 

de um texto. Isso sinalizou para nós o quão difícil pode ser se despir de algo 

enraizado, e incorporar uma nova prática de ensino. 

Figura 34 – Estudo reflexivo da paragrafação 
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Fonte: SD em anexo. 

 

 

O “bingo de palavras” foi uma atividade que envolveu toda a turma. A 

professora ficou bem à vontade para desenvolver a atividade de ortografia. As 

orientações da proposta da seção foram seguidas pela professora, que conseguiu, 

com facilidade, mostrar para os alunos que é preciso memorizar a escrita de algumas 

palavras porque não existem regras ortográficas para escrevê-las. Explicou essa 

questão de ter e não ter regras, exemplificando a situação do “M” antes de “P” e “B”, 

que já havia trabalhado com a turma. 

A nosso ver, a facilidade da professora se justifica em função de o trabalho  

com a ortografia ser bastante presente na prática de professores alfabetizadores. 

Diante de uma atividade na qual ela reconhecia sua prática, a professora ficou 

realmente à vontade. 

Em relação ao trabalho de produção de foto-legendas, os alunos estavam bem 

informados do assunto sobre o qual escreveriam – animais ameaçados de extinção 

Figura 35 – Estudo reflexivo da coesão textual: como evitar repetições 
desnecessárias 
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na região. A todo instante, as crianças demonstravam conhecimento, pedindo para 

falar sobre o tema. 

O conteúdo temático para a produção das foto-legendas foi trabalhado, 

primeiro, através de uma palestra sobre os animais em extinção. Por conta de uma 

paralisação nacional de professores, não conseguimos reagendar a palestra com um 

profissional do Ibama, que foi, então, realizada pela pesquisadora, especialista em 

Educação Geo-ambiental. Os alunos participaram como ouvintes e fizeram muitas 

perguntas. 

Além da palestra, os alunos se informaram sobre o conteúdo por meio de 

pesquisas orais que realizaram junto a familiares e vizinhos. A professora também 

levou para a sala textos curtos com informações sobre animais em extinção da região. 

Depois disso, os alunos escolheram, com a professora, os animais sobre os quais 

fariam as foto-legendas. 

Para o trabalho de produção, a professora organizou a turma em duplas 

(sempre um aluno alfabético ou silábico-alfabético com outro não alfabético): 

enquanto um aluno preparava a fotografia do animal selecionado, o outro estruturava 

a escrita do texto informativo. No final, a professora pediu ao aluno alfabético da dupla 

para ler o texto da foto-legenda para o colega, pois eles deveriam estudar juntos para 

a apresentação do seminário. 

A primeira escrita do texto foi feita no caderno, com a orientação da professora. 

Para estruturar o texto informativo da foto-legenda, a professora orientou os alunos a 

selecionarem informações que anotaram na palestra e nas pesquisas que realizaram 

em casa. 

No momento da revisão, a professora chamou a atenção das duplas para o uso 

da letra maiúscula, o recuo da margem, para a organização das ideias – tudo 

relacionado aos parágrafos. Ela também destacou que as palavras não poderiam se 

repetir sem necessidade e para a escrita correta das palavras. A escrita final do texto 

informativo foi na folha de papel ofício, em letras de um tamanho legível para 

exposição na cartolina junto com a foto do animal. 

Com as foto-legendas prontas, a professora iniciou as atividades para a 

apresentação oral. Durante a preparação para o seminário, ela explicou aos alunos o 

que era um seminário e o que cada aluno iria fazer. A professora, então, entregou os 

textos com a fala de cada um e fez um rápido ensaio, ajudando-os a ler e dizendo 

como eles deveriam se apresentar. Além disso, ela falou da importância de cada um 



157  

Figura 36 – Produção textual: foto-legenda 

estudar sua parte em casa. Preocupada, a professora ainda confeccionou placas com 

frases de proteção ao meio ambiente para que os alunos mais tímidos participassem 

do seminário. Antes do dia da apresentação, foram feitos mais dois ensaios. 

No dia da apresentação, cinco de junho, todos estavam ansiosos, inclusive a 

professora, pois, segunda ela, era a primeira vez que trabalhava com seminário e a 

primeira vez que os alunos iriam se apresentar oralmente em público. A apresentação 

aconteceu na sala do 2o ano, por ser a maior da escola, com a presença dos alunos 

dessa turma e da turma do 1o ano, e da direção da escola. 

Antes da apresentação, a professora arrumou os alunos pela ordem de fala e 

explicou para o público a atividade. No seminário, foram utilizados um microfone e um 

projetor de imagens. Na hora da apresentação, alguns não conseguiram falar sem o 

apoio do texto escrito e outros se destacaram pela fluência e pela performance. No 

final, os alunos foram aplaudidos e elogiados, e a professora demonstrou bastante 

orgulho da turma e do trabalho que foi realizado. No final da apresentação, a turma 

expôs as foto-legendas no pátio da escola. 

 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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Figura 37 – Capa da sequência do 4o ano 

4.3.3 Na turma do 4o ano 

 

A SD na turma do 4o ano foi desenvolvida entre os dias cinco e dezenove de 

junho conforme o planejamento, sempre no primeiro tempo da aula de Língua 

Portuguesa. 

A primeira atividade foi o “jogo da velha fitness”, feita no pátio da escola, uma 

variação do jogo da velha tradicional. Antes de iniciar o jogo, a professora conversou 

com os alunos sobre a brincadeira, se alguém conhecia, se sabia brincar. Em 

seguida, ela contou a história por trás da brincadeira e explicou como era o jogo. A 

professora dividiu a turma em dois grupos, com onze alunos de cada lado. No final, 

tanto a professora quanto os alunos se divertiram muito, pois era algo diferente do 

que estavam acostumados a fazer. 

Na sala, ela distribuiu a sequência para os alunos. A professora fez a leitura do 

texto na primeira página da SD e chamou a atenção dos alunos para o que 

estudariam, destacando o substantivo e o verbo. Ela deu pouco destaque para o 

gênero que seria trabalhado, tanto é que começou perguntando se os alunos sabiam 

o que era substantivo. Um aluno respondeu que era “o nome das coisas”. A 

professora perguntou, então, se “o nome das coisas era próprio ou comum”, o que 

sugere o apego da professora à perspectiva metalinguística. 

 

Fonte: SD em anexo. 
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Figura 38 – Atividade de Leitura: letra de canção 

Na roda de conversa, ela falou sobre a brincadeira “jogo da velha fitness” e fez 

muitas perguntas aos alunos sobre o direito de brincar da criança. A professora 

garantiu que a maior parte da turma participasse das discussões e não deixou os 

alunos se desviarem da temática, pois sempre recuperava a fala de alguém para fazer 

mais perguntas. Quando percebia que os alunos não tinham entendido as perguntas, 

a professora refazia com outras palavras ou por meio de exemplos – foi um momento 

bem interativo. 

Na atividade de leitura da letra da canção “Criança não trabalha”, a professora 

fez tudo conforme as orientações: deixou os alunos ouvirem e cantarem a música, 

depois dividiu o texto por fileiras para os alunos lerem em voz alta e, por fim, mediou 

as discussões acerca da temática. 

 

Fonte: SD em anexo. 
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Figura 39 – Atividades para trabalhar a vírgula de forma reflexiva 

Nas atividades de estudo da vírgula, a professora disse para os alunos que  

eles já conheciam o conteúdo, mas que, com as atividades, iriam aprender mais. 

Durante a explicação de uma das atividades, ela falou para os alunos que a vírgula, 

em alguns textos, servia para dar uma “respiradinha” na leitura, mas, na letra da 

canção, a vírgula tinha outra função. 

 
 

Fonte: SD em anexo. 

 

 

A parte da sequência em que a professora demonstrou mais insegurança foi no 

desenvolvimento das atividades envolvendo a reflexão sobre as palavras que podem 

funcionar como substantivo ou verbo a depender do contexto. Não estava muito claro 

para a professora o que era uma ação e o que era nomear uma ação. Ela solicitou a 

nossa ajuda. Sugerimos à professora que escrevesse “eu” na frente da  palavra 

“canto” e pedisse aos alunos para completar – “Eu canto...” –; depois, sugerimos que 

ela escrevesse “O canto ...” e pedisse aos alunos que completassem também.  

Depois, propusemos uma reflexão sobre o que nomeia uma ação e o que se refere a 

uma ação, chamando a atenção para as palavras que antecedem a palavra “canto” 
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Figura 40 – Atividade reflexiva para mostrar que algumas palavras só podem ser 
classificadas em contexto 

em cada um dos casos: se a palavra “canto” estiver precedida por “eu”, expressa, 

remete a uma ação realizada; se for precedida por “o”, é o nome de uma ação. 

 
 

Fonte: SD em anexo. 

 

 

Por diversas vezes, no desenvolvimento da atividade, a professora fez uso da 

metalinguagem, por exemplo, quando nomeou os artigos e os pronomes. Não 

consideramos isso um problema, desde que a abordagem seja reflexiva e em 

contexto. 

As atividades de ortografia foram, a nosso ver, bem conduzidas pela 

professora. A professora disse já ter trabalhado o mesmo assunto com a turma, por 

isso, em sua visão, a atividade iria funcionar como revisão. 

Para iniciar o trabalho de produção da entrevista, a professora lembrou da 

conversa sobre o direito de brincar da criança. Depois, perguntou para os alunos se 

eles sabiam o que era uma entrevista, se eles gostariam de ser entrevistados ou 

entrevistadores. Em seguida, desenvolveu o passo-a-passo as orientações da SD: 

organizou a turma em cinco grupos e para cada grupo sorteou uma turma de cada 



162  

Figura 41 – Atividade de leitura e interpretação de gráficos 

ano da escola para a realização da entrevista; mediou coletivamente a elaboração  

das perguntas e orientou os alunos para a realização da entrevista – se apresentar e 

dar boa tarde ao entrevistado, perguntar e anotar o nome completo do entrevistado, 

fazer as perguntas e anotar as respostas. 

No dia da entrevista, a professora conduziu e acompanhou os alunos até as 

turmas em que fariam as perguntas. Essa foi uma estratégia da professora, pois 

entendeu que no momento do recreio, como estava sugerido na SD, os alunos 

poderiam se dispersar. Concordamos com ela. Nesse mesmo dia, após a realização 

da entrevista, a professora pediu que os alunos retomassem as anotações que eles 

fizeram das respostas dos entrevistados, revisando se colocaram vírgula entre uma 

palavra e outra, e identificando se as palavras indicavam uma ação ou nomeavam 

coisas – perguntando se era verbo ou substantivo, revelando não abrir mão da 

metalinguagem. Os alunos responderam corretamente e a professora demonstrava 

estar gostando de aplicar a atividade. 

Na atividade de organização dos dados da entrevista, os alunos não sentiram 

dificuldades. Foi um trabalho coletivo muito bom, as crianças estavam atentas e 

bastante envolvidas com a atividade. No final a professora pediu que cada grupo 

fizesse a leitura e interpretação dos dados, para expô-los nos cartazes. 

Fonte: SD em anexo. 
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Figura 42 – Produto final de cartazes com os dados da entrevista 

A última atividade da sequência foi a confecção de cartazes com os dados da 

entrevista. Um trabalho coletivo bem mediado pela professora. Cada grupo 

confeccionou três cartazes referentes à entrevista realizada em cada ano. Todos os 

alunos participaram ativamente da construção, era visível a satisfação da professora 

com a produção final, a sua dedicação e empenho para que os alunos fizessem um 

bom trabalho. Para facilitar, a professora entregou as cartolinas com o título do gráfico 

que era a própria pergunta da entrevista e fez o traçado da linha do gráfico. Os 

alunos, a partir da organização dos dados feita na aula anterior, lançaram os dados  

no gráfico, apresentando dificuldades apenas na confecção do primeiro, pois logo 

entenderam como deveriam fazer. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 
 
 

4.3.4 Na turma do 5o ano 

 
O acompanhamento da proposta de ação na turma do 5o ano teve início no dia 

vinte e dois de maio e foi finalizado no dia catorze de junho. Alguns dias a mais do 
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Figura 43 – Atividade de leitura de poema 

que foi planejado por conta de paradas, formação dos professores na escola e mais 

tempo para a produção dos poemas. 

A professora havia dito no planejamento que não seria fácil para ela 

desenvolver uma SD cujo foco era o gênero poema, pois não tinha “o lado literário 

aguçado”. Nas primeiras aulas, a professora estava mesmo um pouco apreensiva e 

temerosa. 

Ela mediou muito bem a roda de conversa a partir da dinâmica que realizou 

sobre as lembranças e as sensações provocadas pelas cores, sabores, texturas das 

frutas. 

A professora pediu aos alunos para ler o texto base da SD várias vezes, 

argumentando que eles precisavam praticar a leitura – primeiro, silenciosamente, e, 

depois, oral e coletivamente. A ideia era deixar a leitura mais próxima da 

recomendada na SD. No final a professora disse que tinha ficado insegura para 

conduzir esta atividade. Embora a atividade tivesse como principal objetivo a leitura 

capaz de despertar o prazer estético, a professora começou a aplicação perguntando 

aos alunos o título do poema, a autora, o que é um verso, quantas estrofes tinha. 

 

Fonte: SD em anexo. 
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Figura 44 – Atividade epilinguística: estudo reflexivo da metáfora 

É importante destacar a boa receptividade e a participação da turma no 

desenvolvimento das atividades, sobretudo no que diz respeito à participação nas 

atividades orais, uma vez que a proposta exigia a todo instante as ações de mediar- 

interagir-sistematizar (oral e/ou por escrito). 

A maior dificuldade da professora foi na parte da sequência cujo objetivo era o 

de explorar os elementos linguísticos recorrentes no gênero poema. Ela se esforçou 

muito para os alunos entenderem os efeitos de sentido sinalizados pelo uso da 

metáfora e da comparação. 

 

Fonte: SD em anexo. 

 

 

Uma das coisas que a professora precisa assegurar na sua prática é a 

sistematização no quadro – tudo ficou muito no plano da oralidade. Sugerimos, então, 

que ao invés de atender individualmente aos alunos, ela fizesse um trabalho de 

reflexão coletiva no quadro. 
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Figura 45 – Atividade reflexiva: substantivo 

Quando ela trabalhou com o substantivo e com a ortografia, transcreveu no 

quadro o fragmento do texto utilizado na atividade para os alunos identificarem as 

palavras que funcionavam como substantivos e fez a transcrição das palavras 

utilizadas na atividade de ortografia para sistematizar as regras construídas pelos 

alunos. 

 

Fonte: SD em anexo. 

 

 

Percebemos que, embora a professora tivesse se esforçado muito, alguns 

alunos ainda não haviam construído um conhecimento satisfatório sobre aliteração, 

rimas, repetição, metáfora. Por isso, sugerimos que a professora retomasse esses 

conteúdos nos dois poemas da sequência, um tipo de revisão. Ela fez essa revisão e 

precisou dar outros exemplos para alguns alunos compreenderem melhor. 
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Figura 46 – Produção do poema: primeira versão 

O trabalho com a produção de poemas foi exaustivo para a professora e para 

os alunos: era visível o quanto a atividade de produção organizada em etapas era 

novidade para todos – foram investidos quatro tempo da aula de português. 

 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

 

Na escrita, alguns alunos tiverem dificuldades de se expressarem 

metaforicamente e de fazerem uso da comparação. As rimas, na maioria das vezes, 

não estavam a serviço da construção dos sentidos do poema – era rimar por rimar. 

Eles fizeram pouco uso da aliteração e da repetição como recursos expressivos 

importantes em poemas. Durante a revisão, a professora retomou esses conteúdos 

mais uma vez para a turma toda, mas o trabalho se efetivou de forma mais 

significativa na mediação individual, quando as crianças foram provocadas a pensar 

em outros termos e em outras possibilidades de escrita. 

Aos poucos, os poemas foram ganhando formas, ritmos e sentidos. A capa do 

livro foi elaborada coletivamente. Três alunos se dispuseram a fazer o desenho e no 

outro dia a professora fez uma votação para a escolha do desenho que iria para a 

capa do livro. Ela escreveu o sumário no quadro, aproveitando para revisar o 

conteúdo ordem alfabética. Uma aluna que tem uma caligrafia bonita foi eleita para 

escrever o título do livro na capa. A professora pediu nossa ajuda na produção 

coletiva do texto de apresentação do livro – foram seguidas as orientações da SD. 

Além da publicação do livro, os alunos fizeram o lançamento no pátio da 

escola, com a declamação dos poemas produzidos. Foram convidados para o evento 
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Figura 47 – Capa do livro produzido pelos alunos do 5o ano 

Figura 48 – Poema produzido para o livro 

alguns funcionários da escola (direção, coordenação, secretaria, funcionários da 

cozinha e de serviços gerais) e outra turma do 5o ano da escola “Aliança”. Alunos e 

professora estavam orgulhosos pelo trabalho realizado. 

 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
 
 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
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4.4 Relatos da Experiência – as impressões que construímos e as que 

deixamos 

 
Concordamos com Antunes (2007, p. 139) quando ela diz que “o importante é 

começar”. Nossa intenção com a proposta didática não foi a de mudar as práticas de 

ensino de gramática das professoras. Isso seria muita ingenuidade e pretensão da 

nossa parte. Temos certeza de que a proposta por si só não tem esse potencial. O 

que conseguimos foi provocar as professoras, a fim de que elas refletissem sobre sua 

prática e que, se assim o concluíssem, saber que é possível fazer diferente. 

Sabemos que não é só uma questão de mudança de concepção e de 

abordagem metodológica. O desenvolvimento das sequências sinalizou que é 

também, senão principalmente, uma questão de conhecer melhor a teoria gramatical. 

Sem conhecer, como trabalhar na perspectiva epilinguística ou como trabalhar 

reflexivamente na perspectiva metalinguística? 

Em vários momentos desta pesquisa, postulamos que, na concepção 

sociointeracionista, o trabalho de gramática requer que o professor esteja sempre em 

cena, desafiando e sendo desafiado, motivando os alunos a refletir e a construir 

conceitos. Isso requer um professor ativo e atento para criar situações de 

aprendizagem significativas – e isso definitivamente não é pouca coisa. 

É impossível não comparar a ação pedagógica das professoras antes do 

trabalho e durante o desenvolvimento da SD. A prática de “eu expliquei, agora é com 

vocês” foi substituída pela prática do “vamos refletir”, “vamos investigar”, “vamos ler”, 

“vamos falar e ouvir”, “vamos produzir”. Com isso, as aulas se tornaram 

significativamente mais dinâmicas. 

Como não destacar o trabalho realizado pela Professora A: que levou  os 

alunos a produzirem um álbum da turma, que possibilitou aos alunos pensarem sobre 

a função social das listas; que promoveu o estudo sobre a importância do nome e do 

sobrenome e a reflexão epilinguística sobre o uso da letra maiúscula nos nomes de 

pessoas. 

A Professora A comentou o desenvolvimento da SD em sua turma: 

 
A maneira que a sequência didática trouxe o estudo da gramática foi 
contextualizada com os eixos oralidade, leitura e escrita. Acredito que essa 
seja a melhor forma de iniciar o estudo da gramática nas series iniciais, pois o 
aluno reflete sobre o uso da língua sem que precise apreender conceitos 
gramaticais. Assim, o aluno reflete e vê a funcionalidade da gramática a partir 



170  

de textos diversos, principalmente os de circulação social, e não aquela 
gramática do meu tempo de estudante, longe de qualquer relação com o 
cotidiano, embora ainda esteja presente em nossas escolas (Professora A). 

 

Percebi que muitas questões gramaticais podem ser trabalhadas desde o 
primeiro ano. Sempre de maneira contextualizada, proporcionando a reflexão 
sobre o uso da língua, sem preocupar-se com a metalinguagem (Professora 
A). 

 

Da mesma forma, vislumbramos a incorporação de novos procedimentos à 

prática da Professora C. Acreditamos que o mais importante é que essa professora 

compreendeu que o trabalho com muitos conhecimentos não precisa ficar restrito aos 

alunos que consolidaram a apropriação do SEA. 

A Professora C também comentou a sua experiência com o desenvolvimento 

da SD: 

Foi de suma importância trabalhar com paragrafação e com as atividades que 
mostravam para os alunos como evitar a repetição desnecessária, porque 
pude ensinar melhor para os alunos que o texto não é um amontoado de 
frases, que as partes devem estar conectadas para garantir o encadeamento 
das informações apresentadas. Não tenho dúvidas de que todos aprenderam 
o que é uma foto-legenda, estudamos muito sobre isso, lendo, discutindo, 
escrevendo, produzindo, o resultado foi muito bom [...] Essa proposta 
enriqueceu minha prática pedagógica (Professora C). 

 

A professora D também relacionou essa articulação entre os eixos de ensino 

proposta na SD à aprendizagem dos alunos: 

 
Trabalhando a leitura, a oralidade, a produção textual e a gramática, 
interligados, descobrindo e refletindo os conteúdos gramaticais no texto, foi 
prazeroso e eficaz, visto que os alunos reconheciam e eles próprios 
sinalizavam e analisavam os sentidos das palavras, a grafia correta, as 
pontuações, percebendo e diferenciando verbos e substantivos, fazendo suas 
percepções, interações, identificando e formulando seus próprios conceitos 
(Professora D). 

 

Ela assume que foi um desafio. Concordamos com ela porque desconfiar do 

que há anos está incorporado não é fácil, tanto que, em alguns momentos, ressurgia 

um conceito gramatical que, a nosso ver, não era necessário. No entanto, o mais 

importante é o que a professora percebeu ao vivenciar uma outra prática: “pude ver o 

interesse, a parceria e a curiosidade dos alunos diante de aulas “novas” com 

conteúdos já vistos parcialmente, utilizando uma nova abordagem para ampliar seus 

conhecimentos”. 

Para a Professora E, do 5o ano, o desenvolvimento da sequência foi  um 

desafio que ela considera ter vencido. Logo no início, ela anunciou que nunca tinha 
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trabalhado com produção de poemas e pouco trabalhava com a produção de texto na 

perspectiva do gênero – quando solicitava um trabalho de escrita textual era para 

observar a aprendizagem de um conceito gramatical. Sobre a experiência de colocar 

a sequência em prática a Professora E relata: 

 
A abordagem da gramática apresentada na sequencia didática começou a 
aparecer intrínseca na compreensão do texto de forma tão silenciosa que os 
conceitos de substantivo, classificação da sílaba tônica e metáfora foram 
construídos espontaneamente. Isso também me chamou a atenção porque 
sempre busquei trabalhar numa direção que não fosse reprodutiva, “o 
conteúdo pelo conteúdo”, e achava que isso era feito. No entanto, esse 
trabalho me fez perceber que por mais que me esforçasse em fazê-lo, eu 
ainda estava um tanto a quem de chegar onde idealizava (Professora E). 

 

É por isso que acreditamos nessa proposta de ação, de não só refletir sobre a 

prática, de não só apontar caminhos, mas de propiciar, ao professor, a vivência, a 

experiência, a fim de que ele possa comparar outras ações pedagógicas com aquelas 

que já incorporou a sua prática. 

Na próxima seção, apresentamos o caderno pedagógico que, esperamos, 

contribua para que outros professores pensem sobre suas concepções e práticas a 

respeito do ensino de gramática e sintam-se motivados a vivenciar uma outra 

perspectiva de ensino desse objeto do conhecimento tão prestigiado socialmente. 

 
 

4.5 Sobre o caderno didático – o produto final 

 

O produto final desta pesquisa é um caderno didático, material que apresenta 

subsídios teóricos e práticos, destinado a professores dos Anos Iniciais, com o 

objetivo de promover o ensino do eixo da gramática articulado aos eixos de ensino da 

leitura, da escrita e da oralidade. 

Propusemos esse caderno considerando o panorama das práticas de ensino  

de gramática constatado nesta pesquisa, que, provavelmente, retrata a realidade do 

ensino em outras escolas de Ilhéus e da Bahia. 

O caderno didático é composto de duas partes: na primeira, o objetivo é propor 

ao professor que reflita sobre sua prática de ensino de gramática, através de um 

pequeno apontamento sobre as concepções teóricas que podem ser assumidas, 

destacando a concepção sociointeraconista; a segunda parte objetiva apresentar as 
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sequências didáticas desenvolvidas no contexto desta pesquisa para o professor 

visualizar a teoria que destacamos na prática. Além das SD, o caderno traz relatos 

dos professores sujeitos da pesquisa acerca da vivência com a sequência didática, 

com o objetivo de encorajar professores leitores deste trabalho a se “arriscarem” um 

pouco mais. 

Para tornar o caderno didático mais acessível, ele é um anexo desta pesquisa, 

que pode ser acessado em uma mídia digital. 
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5. CONSIDERAÇÕES 
 

 

“Sinto-me assim: apenas suspendendo uma conversa que, 
eventualmente, pode ser retomada, para ajustes, para 
complementações, para ouvir o que meus parceiros, do 
outro lado, pensaram, descobriram concluíram ou não 
conseguiram entender.” 

Irandé Antunes 

 

 
Não é de hoje que as práticas de ensino de gramática têm sido objeto de 

investigação. Não é de hoje também a realidade apreendida por esta pesquisa. 

Prevalece a visão tradicional da língua condicionada ao ensino rudimentar da 

gramática. Rudimentar no sentido de que o ensino desse objeto pouco se 

desenvolveu, de que pouco se aperfeiçoou. 

Por essa lógica, não seria difícil concluir que este estudo foi desnecessário, já 

que confirmou o que há muito tinha sido apurado. Entretanto, preferimos enxergar 

este trabalho como um alento, pois ele sinalizou que os professores querem fazer 

diferente. Mas não vamos cometer, aqui, a leviandade de dizer que “querer é poder”. 

Querer é uma condição para poder – nem mais que isso, nem menos. 

O contexto atual de ensino de português é preocupante. Fomos obrigadas a 

concluir que o trabalho com gramática tal como acontece hoje em quase nada 

colabora para a formação de leitores e escritores proficientes. Mas existe uma 

conclusão ainda mais grave do que essa primeira. Não está suficientemente claro 

para os professores de português que esse ensino de gramática não colabora para a 

formação de usuários competentes da língua. Essa falta de clareza pode adiar por um 

tempo ainda longo a consolidação da mudança de paradigma no ensino de Língua 

Portuguesa, iniciada já há algumas décadas. 

Nem de longe o ensino de português sinaliza para os jovens aprendizes que 

gramática tem a ver com criatividade, como postulou lá na década de 1980 Carlos 

Franchi. Para os herdeiros desse ensino, associar gramática e criatividade é 

praticamente uma heresia. A gramática é, por excelência, o lugar da regra, o lugar da 

norma, o lugar da petrificação – pelo menos é assim que ela é vista quando o ensino 

de língua não acontece a partir da investigação, não acontece a partir da reflexão,  

não acontece no âmbito do texto e do discurso. 

Por que para a maioria dos professores mudar a prática de ensino de 

gramática é um desafio intransponível? Porque os professores foram forjados em um 
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contexto estritamente tradicional de ensino de gramática – as professoras sujeitos de 

nossa pesquisa reconheceram isso com alguma facilidade. Entretanto, foi mais difícil 

para elas se reconhecerem como legítimas herdeiras dessa tradição. 

A lógica prevalente é: se os alunos já são alfabéticos, estão prontos para 

adentrar no estudo da gramática, pois o conhecimento dessa disciplina será 

certamente cobrado nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Com essa visão, os 

professores capricham na metalinguagem. Para aprendermos a andar não foi 

necessário que aprendêssemos a nomear músculos e ossos da nossa perna, então, 

por que insistem que para falar e escrever bem é necessário nomear cada pedacinho 

da língua? Por que não assumimos um ensino de língua com foco em procedimentos 

epilinguísticos? 

Constatamos que muita coisa ainda não mudou na prática do professor em  

sala de aula, porque ele não se apropriou dos conhecimentos para operar a mudança. 

O professor precisa saber que por trás do ensino tradicional de gramática tem muita 

história para ser contada. 

As professoras sujeitos de nossa pesquisa nunca tinham ouvido falar sobre 

trabalhar a gramática na perspectiva da análise linguística; tampouco conheciam os 

termos epilinguagem e metalinguagem, que lhes causaram estranhamento e 

curiosidade – felizmente mais o segundo do que o primeiro. 

Vinte anos depois e a maioria dos professores ainda não compreendeu o que 

está nestas linhas: “A análise linguística refere-se a atividades que se podem 

classificar em epilinguísticas e metalinguísticas. Ambas são atividades de reflexão 

sobre a língua, mas se diferenciam nos seus fins”. Essa citação está nos PCN. 

Esta pesquisa nos deixa uma certeza: o professor não resiste ao “novo”. Não 

há resistência, por exemplo, em usar o texto nas aulas. A questão que se impõe é: 

como usá-lo de forma diferente, significativa, conforme as orientações postuladas nos 

PCN? 

Quando projetamos identificar as práticas de ensino de gramática nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, considerando o que o professor ensina, como ele 

ensina e para que ensina, não imaginávamos encontrar professoras com tanta 

vontade de mudar. 

Entretanto, este trabalho também nos deixou uma angústia: quem vai 

acompanhar as professoras sujeitos da pesquisa em sua trajetória de mudança? 

Desacompanhadas, elas vão continuar se arriscando? 
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Para finalizar, queremos dizer o quanto aprendemos. Aprendemos com as 

professoras. Aprendemos com seus alunos. Aprendemos com as leituras que 

fizemos. Aprendemos... E entendemos, como Costa Val (2002, p. 119-120), 

 
que o ensino será mais eficiente se se fizer de maneira planejada, consciente, 
sistemática, com os professores definindo previamente o que, por que, para 
que querem ensinar e, a partir daí, criando atividades e estabelecendo 
estratégias didáticas adequadas aos objetivos pretendidos. 
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ESPAÇO PARA COLAR O CD 

ANEXO A – Caderno Didático em formato digital. 
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APÊNDICE A – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR E DADOS DA 
FORMAÇÃO 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 
 

O Professor e o ensino de gramática: 

O que se ensina, como se ensina, para que se ensina 

 
 

Mestranda: Marta Virgínia Vasco Bispo 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR E DADOS DA FORMAÇÃO 

 
1. Nome da escola:    

2. Nome do professor:    

3. Turma em que atua na escola:    

4. Idade:   

5. Tempo de magistério:    

6. Formação 
a. Nível médio/Ano de conclusão    
b. Nível superior/Ano de conclusão    
c. Pós-Graduação/Ano de conclusão    

7. Cursos de formação continuada 

( ) PCN em ação 

( ) Pró-Letramento 

( ) GESTAR I: Língua Portuguesa 
( ) GESTAR II: Língua Portuguesa 
( ) PACTO BAHIA 2012 
( ) PNAIC 2013 
( ) PNAIC 2014 
( ) PNAIC 2015 
( ) PNAIC 2016 
( ) Outros:   
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMIESTRUTURA 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 

O Professor e o ensino de gramática: 

O que se ensina, como se ensina e para que se ensina 

 
 

Mestranda: Marta Virgínia Vasco Bispo 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 

1. Quando você pensa nas aulas de Língua Portuguesa no tempo em que 
estudava na escola básica, o que vem à sua memória? Tente se lembrar dos 
conteúdos de português que você estudou, do modo como a professora 
explicava esses conteúdos, do que você gostava e do que não gostava nas 
aulas de português. 

 

2. O que você ensina nas aulas de Língua Portuguesa? 
 

3. Você considera que seus professores de português influenciaram no modo 
como você ensina a língua portuguesa? 

 
4. Na sua opinião, é importante que os alunos tenham conhecimentos 

gramaticais? Quais conteúdos de gramática você privilegia em suas aulas? 
 

5. Fale um pouco como são as suas aulas de gramática. Na sua opinião, para 
que elas servem? 

 
6. Você acha que seus alunos gostam das aulas de Língua Portuguesa que você 

ministra? Por quê? 
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OBJETIVOS 

Abordar o recurso linguístico em situação de uso, articulando-o com a 

leitura, a produção escrita e o exercício da oralidade. 

Considerar e respeitar as variedades regionais e sociais da língua, 

promovendo o estudo das normas urbanas de prestígio. 

Propiciar o estudo dos conceitos abordados. 

SIGLA 

O1 

O2 

 
 

O3 

ABORDAGENS SIGLA 

Epilinguística (Consiste no estudo dos usos da língua). A1 

Metalinguística (Consiste no estudo da estrutura da língua). A2 

Híbrida (Consiste em mesclar o estudo dos usos e da estrutura da língua) A3 

METODOLOGIAS 

Transmissiva (Quando se parte da definição para o exemplo e, por último, para a 
aplicação). 

Construtivo-reflexiva (Quando se parte da observação e da análise para a 
formulação de regras sobre a estrutura e o funcionamento da língua). 
Híbrida (Quando ora se privilegia a abordagem transmissiva, ora a 
construtivo-reflexiva). 

SIGLA 

M1 

M2 

 
M3 

APÊNDICE C - FICHA DE OBSERVAÇÃO DA AULA 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
Professor e o ensino de gramática: 

O que se ensina, como se ensina e para que se ensina 

 
Mestranda: Marta Virgínia Vasco Bispo 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lúcia Fernanda Pinheiro Coimbra Barros 

 

 
FICHA DE OBSERVAÇÃO DA AULA 

 
QUADRO CONCEITUAL NORTEADOR PARA REGISTROS DURANTE A 

OBSERVAÇÃO 
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Descrição/observação: 

 

 
 

FICHA DIÁRIA PARA REGISTRO DA OBSERVAÇAO DA AULA 
Professor (a): 

Turma: 

Turno: 

Data: 


