
1 
 

 

 

ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO PESSOA 

 

 

 

MUDANÇAS NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: CRENÇAS 

DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área de 

Concentração: Estudos da Linguagem. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. RICARDO LUIZ TEIXEIRA DE ALMEIDA 

 

 

 

Niterói 

2015 

 

 



2 
 

ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO PESSOA 

 

MUDANÇAS NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: CRENÇAS DOS 

PROFESSORES DE LÍNGUA PORETUGUESA 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de 

Mestre. Área de Concentração: Estudos da Linguagem. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. RICARDO LUIZ TEIXEIRA DE ALMEIDA -  Orientador 

UFF 

_______________________________________________________________

Profª Drª MARIA DAS GRAÇAS DIAS PEREIRA 

PUC-Rio 

_______________________________________________________________ 

Profª Drª DAYALA PAIVA DE MEDEIROS VARGENS 

UFF 

 

 

Niterói 

2015 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos colegas 

professores do Ensino Fundamental que 

mesmo em meio a tantas adversidades, 

ainda buscam novos caminhos para a 

melhoria do ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador Prof. Dr. Ricardo Luiz Teixeira de Almeida por ter acolhido o 

meu projeto de pesquisa, me ajudando a buscar nas leituras e no contexto de 

pesquisa aquilo que realmente precisava enxergar, aprofundar e conhecer 

melhor. Obrigada por me incentivar sempre e me dirigir neste trabalho através 

de orientações inteligentes e sinceras. 

Às professoras participantes da banca examinadora, Doutoras Maria das 

Graças Dias Pereira e Dayala Paiva de Medeiros Vargens por aceitarem tão 

gentilmente o convite. Em especial, obrigada à Profª Drª Maria das Graças pelo 

incentivo, pelo aprendizado que me proporcionou, mesmo em tão pouco tempo. 

Ao meu pai que sempre me incentivou e à minha mãe que sempre me apoiou. 

Sempre foram admiradores e incentivadores implacáveis dos meus estudos. 

Ao meu filho pela admiração velada que tem pelo meu trabalho. 

Às tias, primas e primos que sempre estiveram ao meu lado nos momentos 

mais difícieis, juntamente com meus pais. Em especial, obrigada à minha prima 

Márcia por ser tão colaboradora.  

Aos amigos do Mestrado com quem tive o prazer de dividir estudos e tarefas. 

Em especial, obrigada à amiga Sione pelo incentivo e pelo companheirismo. 

Aos amigos da Escola Municipal Padre Leonel Franca que incentivaram e 

colaboraram de várias formas para que essa pesquisa  acontecesse. 

Aos amigos que não trabalham mais comigo, porém contribuíram muito com a 

minha pesquisa. 

A todos os professores que participaram da minha pesquisa. O meu muito 

obrigada. 

 

 

 



5 
 

RESUMO 

A partir da década de 1980, as ciências linguísticas trouxeram teorias que contribuíram 

para uma nova visão do ensino de língua materna.  Em linhas gerais, temos esse 

ensino como um processo dinâmico que leva o aluno a estruturar seu pensamento 

através de inúmeras possibilidades, ajustando-o em contextos diferenciados, tanto 

instrumentando o aprendiz para a prática política, como também contribuindo para 

ampliar suas competências comunicativo-interacionais. Chegamos, então, a um 

quadro bastante favorável para redefinição do que se quer ensinar, para que e como 

ensinar. Culminando com o advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa, os quais consideramos uma síntese e uma sistematização de todas essas 

discussões sobre o ensino de língua materna. Apesar de todos esses estudos, não 

encontramos um quadro satisfatório para o ensino da língua materna. Dessa forma, 

neste trabalho, temos o objetivo geral de descrever e analisar crenças de professores 

de Língua Portuguesa do segundo segmento do Ensino Fundamental de escolas 

públicas municipais da cidade do Rio de Janeiro, sobre as mudanças no ensino de 

língua materna, se houve entendimento do que hoje em dia deva ser uma aula de 

língua materna, as mudanças que ocorreram e se os efeitos percebidos foram 

positivos ou negativos. Os sujeitos participantes foram sete professores de Língua 

Portuguesa do 2º segmento, pertencentes ao quadro permanente da Prefeitura do Rio 

de Janeiro. Enquanto pesquisa qualitativa, investigamos o que os participantes da 

pesquisa estão experienciando, como eles interpretam as suas experiências e como 

eles próprios estruturam o mundo social no qual vivem (BOGDAR & BIKLEN, 1998 

apud ABRAHÃO, 2006, p. 220). Os instrumentos geradores de dados foram 

questionários e grupo focal. Optamos como referências teóricas, em relação ao 

ensino, as obras de Magda Soares, Irandé Antunes, Luiz Carlos Travaglia, Marcos 

Bagno, Maria Auxiliadora Bezerra. Ana Maria Ferreira Barcelos e Maria Helena Vieira 

Abrahão são as referências teóricas para fundamentar os estudos sobre crenças dos 

professores. Os resultados sugerem que os professores tem um entendimento 

próximo do que deveria ser uma aula de língua materna atualmente. Pelas suas 

crenças, percebemos que este seja um momento de transição,estando o professor ora 

realizando um trabalho dentro de uma tradição defasada, ora nos moldes atuais. 

Palavras-chave: Ensino de língua materna; Crenças dos professores; Mudanças no 

ensino. 
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ABSTRACTS 

From the 1980s, the linguistic sciences brought theories that contributed to a 

new vision of mother language teaching . Generally speaking, we have this 

education as a dynamic process that leads the student to structure your thinking 

through numerous possibilities, adjusting it in different contexts , both 

orchestrating the apprentice for political practice , as well as helping to increase 

their communicative , interactional skills. Now, we come to a very favorable 

framework for redefining what it wants to teach, to what and how to teach. 

Culminating with the advent of the National Curricular Parameters for 

Portuguese Language, which we consider a summary and systematization of all 

these discussions about mother language teaching. Despite all these studies, 

we found a satisfactory framework for mother language teaching. Thus, in this 

work, we have the general objective of describing and analyzing beliefs of 

Portuguese-speaking teachers of the second segment of Elementary Education 

in public schools of the city of Rio de Janeiro, about changes in the mother 

language teaching, if there was understanding of that nowadays should be a 

lesson in mother language, the changes that have occurred and the perceived 

effects were positive or negative. The subjects were seven Portuguese-

speaking teachers of the 2nd segment, belonging to the permanent staff of the 

Municipality of Rio de Janeiro. While qualitative research, we investigate what 

survey participants are experiencing,  how they interpret their experiences and 

how they themselves structure the social world in which they live ( BOGDAR & 

BIKLEN 1998 cited ABRAHÃO, 2006, p. 220). The data -generating instruments 

were questionnaires and focus groups . We chose as theoretical references in 

relation to teaching, works of Magda Soares, Irandé Antunes, Luiz Carlos 

Travaglia , Marcos Bagno , Maria Auxiliadora Bezerra . Ana Maria Ferreira 

Barcelos and Maria Helena Vieira Abraham are the theoretical references to 

support studies on beliefs of teachers. The results suggest that teachers have 

an understanding close to what should be a native language class today. For 

their beliefs, we realize that this is a time of transition, with the teacher now 

doing work within an outdated tradition, now in the current form . 

Keywords: mother language teaching; Beliefs of teachers; Changes in 

education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

               Ao ingressar para o quadro permanente de professores da Prefeitura 

do Rio de Janeiro (em 1983, como professora do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental e, em 1986, como professora de Língua Portuguesa do segundo 

segmento), preocupei-me em construir um trabalho de qualidade e atualizado. 

Portanto, procurei participar de diversas capacitações, seminários, palestras e 

cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro.  

               Nesses eventos já havia muitos questionamentos acerca da 

alfabetização e ensino/aprendizagem de língua portuguesa. Como eu estava 

regendo turmas no primeiro e no segundo segmentos do Ensino Fundamental, 

procurei acompanhar de perto todo esse processo de discussão. 

               As produções acadêmicas cresciam e indicavam o desejo de   

mudanças no ensino de língua materna. Por outro lado, a SME também 

buscava novos caminhos para o ensino, oferecendo encontros com 

professores a fim de fomentar mudanças significativas no trabalho de sala de 

aula. 

               Em 1991, a SME sistematizou o produto desses encontros dos 

professores nos chamados “Livros Azuis”1, contendo fundamentação teórica, 

objetivos, orientações e sugestões de atividades. O volume intitulado 

Fundamentos para Elaboração do Currículo Básico das Escolas Públicas do 

                                                           
1
    Os chamados “Livros Azuis” formam uma coleção elaborada pela SME, em 1991, que contém o 

resultado de um trabalho de 8 anos de discussões nas escolas, nos órgãos regionais e no órgão 

central da Secretaria Municipal de Educação. Os Fundamentos para a Elaboração do Currículo Básico 

das Escolas Públicas do Município do Rio de Janeiro é o volume que apresenta a linha filosófica e os 

objetivos gerais a serem desenvolvidos. Os demais volumes contém sugestões de atividades em cada 

segmento e disciplina.  
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Rio de Janeiro continha, em sua fundamentação teórica, orientações trazidas, 

por exemplo, pela Sociolinguística, indicando que o aluno deveria dominar 

diferentes registros, sem considerar o dialeto padrão melhor que os outros. Sua 

bibliografia continha obras de Leonor Fávero, José Luiz Fiorin, Wanderley 

Geraldi, Rodolfo Ilari, Mary Kato, Ingedore Koch, Mirian Lemle, Eni Orlandi e 

Magda Soares, cujos estudos contribuíram para uma reescrita da proposta de 

ensino de língua materna. 

               Como essa sistematização levou muito tempo para ser concluída, 

logo veio uma mudança de governo e o documento, tão bem elaborado e 

discutido pelos professores, perdeu seu valor e foi, então, substituído por outro 

intitulado Multieducação2. Este novo documento não trouxe muitas mudanças 

para as linhas gerais da proposta de ensino de língua materna de 1991. No 

entanto, por trazer objetivos muito genéricos e ter sua entrada no trabalho do 

professor percebida como impositiva, suscitou equívocos e reações. De acordo 

com minhas memórias, alguns professores passaram a entender que a 

gramática não deveria ser trabalhada e o texto, por sua vez, deveria ser 

abordado somente na sua superfície. 

               Os anos passando, as discussões sobre mudanças ocorrendo, as 

produções acadêmicas em efervescência e nós continuávamos com uma 

“crise” no ensino de língua materna, como disse Lívia Suassuna em seu livro 

Ensino de Língua Portuguesa: uma abordagem pragmática (2000, p. 17). Cada 

vez mais evidenciava-se essa crise, tanto no dia a dia quanto nas avaliações 

feitas pelo Poder Público. 

               Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998, sintetizaram e 

sistematizaram as propostas de mudanças que vinham sendo discutidas por 

estudiosos e professores, acolhendo, inclusive, as teorias de gêneros como 

base para o trabalho com textos em sala de aula. Contudo, não temos a 

certeza de que os professores, em seu conjunto, tomaram conhecimento e 

operacionalizaram esses parâmetros. Como também não sabemos se 

acreditam nesse documento e o valorizam. 

                                                           
2
    A Multieducação é uma proposta de ensino pautada na pluralidade cultural. Pressupõe um enfoque 

na linguagem que respeita as variedades e prioriza a interlocução. 
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               Na primeira década do novo milênio, a SME do Rio de Janeiro 

ofereceu aos seus professores de língua materna o curso Repensando a 

Língua Portuguesa3 cuja coordenação é a mesma dos cadernos pedagógicos4 

implantados pela prefeitura atualmente. Dessa forma, acredito que as 

orientações dadas pela SME partiram dos estudos feitos anteriormente no 

curso e, portanto, um pequeno grupo foi preparado para operacionalizar essa  

proposta. 

               A proposta atual de ensino de língua materna foi oferecida a partir de 

2009.  A SME sistematizou novas orientações e elaborou cadernos 

pedagógicos contendo atividades para subsidiar o trabalho do professor. Para 

muitos professores, os cadernos pedagógicos diminuíram sua autonomia e, 

portanto, foram rejeitados. Outros passaram a usá-los apenas como forma de 

preparar o alunado para as avaliações aplicadas pela Secretaria de Educação. 

Essa nova proposta, assim como a Multieducação, não teve uma boa aceitação 

e, segundo muitos professores, isso se deu por conta da forma impositiva que 

chegou à sala de aula.  

               Hoje, ao analisar os fatos, vejo que se eu não me dispusesse a 

estudar, jamais conseguiria ter mudado a minha forma de trabalhar a língua. Da 

mesma maneira que eu procurei me adequar aos novos tempos do ensino de 

língua materna, vejo que outros professores também o fizeram. Alguns com 

uma base sólida, por conta de seus estudos e outros, na medida do possível, 

construindo essa nova perspectiva no “ensaio e erro”. 

               Vejo que também os livros didáticos de Língua Portuguesa buscaram 

acompanhar essa conjuntura, como é possível observar em Bezerra (2010, p. 

45-46): 

Com a ampliação das pesquisas sobre língua, 
ensino/aprendizagem e letramento e com a intervenção do 

                                                           
3
   Este curso foi oferecido pela SME e coordenado pelas professoras de Língua Portuguesa Gina Paula 

Bernardino Capitão Mor e Sara Luísa Oliveira Loureiro, ambas do quadro permanente da Prefeitura 

do Rio de Janeiro que desenvolvem atividades de supervisão do ensino de língua materna na SME. 

4
     Os cadernos pedagógicos, ou melhor, os Cadernos de Apoio Pedagógico são elaborados desde 2009 

pela SME com intuito de prover o professor com atividades que concretizem as Orientações 

Curriculares. 
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Estado, através de programas específicos de avaliação do 
MEC, a partir da última década do século XX, os livros 
didáticos são pressionados a imprimirem mudanças em seus 
conteúdos, metodologias e concepções teóricas. (BEZERRA, 
2010,p. 45-46) 

 

 

                Acredito que tudo que foi exposto nos parágrafos anteriores justifica 

um estudo sobre crenças acerca das mudanças no ensino de língua materna, 

visto que as crenças influenciam no modo como as pessoas organizam e 

definem suas tarefas. Inferindo crenças podemos perceber se novas 

abordagens do ensino já fazem parte das práticas dos professores, se a teoria, 

caso tenha sido oferecida, modificou outras,   

               Assim, nesta pesquisa, busco investigar de que forma professores de 

Língua Portuguesa da rede pública municipal do Rio de Janeiro tratam o ensino 

de língua materna, as mudanças que ocorreram, os fatores que as propiciaram. 

               O presente trabalho, portanto, tem como objetivo geral descrever e 

analisar crenças de professores de Língua Portuguesa do segundo segmento 

do Ensino Fundamental de escolas públicas municipais da cidade do Rio de 

Janeiro, sobre as mudanças no ensino de língua materna.  

               Os objetivos específicos são: analisar, através de interações com 

professores, os entendimentos do que hoje em dia deva ser uma aula de língua 

materna, as mudanças que ocorreram e se os efeitos foram considerados 

positivos ou negativos. Desse modo, as perguntas que norteiam esta pesquisa 

são: 

a) Quais as mudanças que ocorreram no ensino de língua materna? 

b) Quais os entendimentos do que hoje em dia deva ser uma aula de 

língua materna? 

c) Os efeitos dessa mudança foram considerados positivos ou negativos? 

 

               Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Este capítulo 

introdutório traz o problema da pesquisa, as perguntas e a justificativa da 

pesquisa. 

               O segundo capítulo apresenta a revisão de literatura e está dividido 

em cinco seções. A primeira seção traz um breve histórico do ensino de língua 
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portuguesa no Brasil desde os tempos coloniais.  A segunda seção contém 

novas idéias sobre o ensino de língua materna. A terceira traz considerações 

sobre os PCN de Língua Portuguesa. Na quarta seção há uma discussão sobre 

os gêneros textuais. Na última seção desse capítulo, há as três últimas 

propostas da SME do Rio de Janeiro para o ensino de língua materna. 

               O terceiro capítulo trata dos fundamentos teóricos e metodológicos 

utilizados nesta pesquisa. Está dividido em duas partes. Na primeira parte são  

tecidas considerações sobre conceito e natureza das crenças, implicações para 

o ensino e aprendizagem de línguas e a relação entre crenças e ações. A 

segunda parte trata da metodologia utilizada nesta pesquisa. São apresentadas 

as abordagens de investigação de crenças, os sujeitos da pesquisa e os 

instrumentos utilizados na geração dos dados. 

               O quarto capítulo apresenta os resultados e a análise dos dados, 

ressaltando as crenças dos professores sobre o ensino de língua materna. 

Esse capítulo foi dividido em duas partes: a primeira apresenta a discussão dos 

dados gerados a partir do questionário aplicado. Na segunda, a discussão 

ocorre a partir dos dados gerados pelo grupo focal realizado. 

               Por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais, 

com a retomada dos objetivos da pesquisa. 

               Sistematizando as crenças sobre mudanças no ensino de língua 

materna é possível que esta pesquisa possa contribuir com subsídios para 

estruturações de cursos de formação continuada nessa rede. 
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2.MUDANÇAS NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA 

                    

          Para falarmos sobre mudanças no ensino de língua materna, é 

necessário, em primeiro lugar, estabelecer que ensino havia  para ser mudado 

e que ensino seria desejável. Em outras palavras, indicar as concepções e 

metodologias consideradas tradicionais e as consideradas desejáveis, 

atualizadas. Indicar também os motivos que impulsionaram tais propostas. 

               É necessário esclarecer, também, que consideramos a aula de língua 

materna não de forma seccionada, tratando apenas de leitura, expressão 

escrita ou gramática, mas sim articulando todos esses elementos, conforme 

podemos depreender de orientação dos PCN (1998, p. 35): 

 

As práticas de linguagem são uma totalidade: não podem, na 

escola, ser apresentadas de maneira fragmentada, sob pena de 

não se tornarem reconhecíveis e de terem sua aprendizagem 

inviabilizada. Ainda que didaticamente seja necessário realizar 

recortes e deslocamentos para melhor compreender o 

funcionamento da linguagem, é fato que a observação e análise 

de um aspecto demandam o exercício constante de articulação 

com os demais aspectos envolvidos no processo. Ao invés de 

organizar o ensino em unidades formatadas em texto, tópicos de 

gramática e redação, fechadas em si mesmas de maneira 

desarticulada, as atividades propostas no ambiente escolar 

devem considerar as especificidades de cada uma das práticas de 

linguagem em função da articulação que estabelecem entre si. 
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               Vamos, portanto, apresentar na primeira seção deste capítulo, um 

breve histórico do ensino de português no Brasil desde a época colonial para 

que possamos posteriormente refletir e analisar os pontos que mereceram 

críticas e propostas de mudanças.  

               Na segunda seção, abordamos novas idéias para o ensino de língua 

materna. Na terceira, apresentamos considerações sobre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Em seguida, na quarta seção, 

fizemos uma discussão sobre os gêneros textuais, visto sua grande 

importância nas mudanças do ensino de língua materna. Por fim, na quinta 

seção, abordamos as políticas linguísticas da SME do Rio de Janeiro. 

 

 

2.1.  Breve histórico do ensino de português no Brasil           

                 

               Apenas nas últimas décadas do século XIX é que a “língua 

portuguesa“ foi incluída no currículo escolar como disciplina. E, somente em 

1871, por decreto imperial, foi criado no país o cargo de “professor de 

português“. Dessa forma “vários estudiosos consideram esse decreto como o 

marco inicial do ensino oficial da língua“ (PFROMM NETO et  al, 1974, p. 191 

apud SOARES, 2012, p. 149). 

               Até meados do século XVIII, os poucos privilegiados que 

frequentavam a escola tinham apenas a alfabetização em português. Magda 

Soares (2012, p. 144) delineia um pequeno quadro do ensino dessa época. 

 

Da alfabetização, praticada nas escolas menores, passava-se 

diretamente ao latim: no ensino secundário e no ensino superior 

estudava-se gramática da língua latina e a retórica, aprendida 

esta em autores latinos (sobretudo Cícero) e, naturalmente, em 

Aristóteles.   

 

               Nos anos 50 do século XVIII, Marquês de Pombal, na época primeiro-

ministro de Portugal, implantou reformas significativas no ensino de Portugal e 

suas colônias. E, assim, no Brasil, colônia portuguesa, tornou-se obrigatório o 
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uso da língua portuguesa, sendo proibido o uso de qualquer outra língua5 e, 

por conseguinte, essa língua passou a ser objeto de estudo. O que passou, 

portanto, a ser ensinado aqui naquela época foi estudo da gramática do 

português, o ensino da retórica e da poética. A partir da reforma pombalina, 

então, até o fim do século XIX, os estudos relativos à língua foram realizados 

sob a forma das disciplinas Gramática, Retórica e Poética (SOARES, 1998, 54-

55). 

               Foi instituída, conforme dito anteriormente, a disciplina “Português” ou 

“Língua Portuguesa” no final do século XIX. Mantendo-se basicamente como o 

estudo da gramática da língua portuguesa, a análise de textos de autores 

consagrados, a aprendizagem sobre o sistema de língua ; persistindo a retórica 

e a poética, porém afastando-se do objetivo do falar bem e aproximando-se da 

idéia do escrever bem.  Destacando-se, também, nesse estudo, a exposição do 

alunado aos bons textos de tradição literária para que ele absorvesse a 

tradição de bem redigir, como se a língua fosse homogênea e estável, sem as 

devidas variações e mudanças ao longo do tempo (SOARES, 2012, p. 149-

150;  DELL‟ISOLA, 2013, p.14-15). 

                A fusão das disciplinas Gramática, Retórica e Poética numa só, o 

Português, foi feita paulatinamente, como podemos observar no excerto de 

Razzini (2000, p. 239 apud ROJO, 2009, p. 85): 

 

Inicialmente, as aulas de português no Colégio Pedro II, 
restritas ao primeiro ano do curso secundário, dedicavam-se 
apenas ao estudo da gramática. Aos poucos, elas foram 
absorvendo práticas pedagógicas e conteúdos das aulas de 
retórica. Primeiro vieram a leitura literária e a recitação (1855), 
para auxiliar o ensino da língua que, no entanto, continuava a 
não ultrapassar o primeiro ano. Depois da ascensão do 
português nos exames preparatórios (responsável pela 
ampliação de carga horária), entraram no currículo de 
português a redação e a composição (1870) e, depois da 
queda da retórica e da poética, ainda veio a gramática histórica 
(1890). 

   

                                                           
5
 “ É que três línguas conviviam no Brasil Colonial, e a língua portuguesa não era prevalente: ao lado do 

português trazido pelo colonizador, codificou-se uma língua geral, que recobria as línguas indígenas 

faladas no território brasileiro [...]; o latim era a terceira língua, pois nele se fundava todo o ensino 

secundário e superior dos jesuítas”. ( SOARES, 2012, p. 143) 
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               Algumas crenças e práticas escolares sobre composição e redação 

datam dessa época:  

 
[...] a crença de que escrever é um dom e de que, portanto, não 
precisa de um “ensino”  que vá além de “bons modelos”  
tomados das “belas letras”, o que nos leva aos textos literários 
valorizados como “modelos padrão e prescritivos” e a avaliação 
ainda centrada em correção gramatical e ortográfica. ( ROJO, 
2009, p. 85). 

 

 

               Sabemos que subjazem ao material usado, mais precisamente aos 

manuais didáticos, objetivos, finalidades e ideologias daquele momento para o 

ensino.  Um trecho da 1ª edição, em 1884, de Seleta em Prosa e Verso  ilustra 

a concepção do ensino de língua materna  na época, no qual chegava-se ao 

ponto de se recomendar que os textos fossem decorados para, então, serem 

usados mais adiante em suas necessidades. 

 

Para que, porém, o nosso trabalho produza os resultados que 
tivemos em vista ao compilá-lo, pedimos aos Senhores 
professores façam estudar de cor aos seus discípulos bom 
número de trechos, tanto em prosa como em verso, que a 
experiência tem mostrado ser este estudo de grande vantagem 
para os mesmos discípulos, os quais assim, sem muito esforço 
adquirirão uma dicção correta e elegante, e dilatarão o círculo 
de suas idéias, aprendendo ao mesmo tempo a combiná-las 
convenientemente. (PINTO, A. C., 1884, p. 4, apud 
DELL‟ISOLA, 2013; p. 15) 

 

 

              A obra citada, de autoria de Alfredo Clemente Pinto foi adotada em 

inúmeros colégios até sua 550ª edição, em 1980 (DELL‟ISOLA, 2013, p. 14-

15). Outra obra que atravessou décadas foi a Antologia nacional, de Fausto 

Barreto e Carlos de Laet, publicada em 1895, tendo sua última edição, a 43ª , 

em 1969. Essa antologia foi amplamente adotada nos colégios. 

                No período das obras citadas, que vai do final do século XIX até as 

primeiras décadas do século XX, o material didático para o ensino de 

português eram as antologias associadas a uma gramática  (SOARES, 2001, p. 

34). 
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                Até a primeira metade do século XX, tínhamos nos bancos escolares 

um alunado oriundo de camadas privilegiadas da sociedade. O professor 

advindo, também, dessas camadas privilegiadas, com bastante conhecimento 

de língua e literatura, era “capaz de criar e realizar práticas de leitura na sala 

de aula e de formar leitores a partir dos textos apresentados no livro, 

dispensando diretivas e orientações dos autores do manual didático” 

(SOARES, 2001, p. 66).  A função do ensino da Língua Portuguesa era levar ao 

reconhecimento das normas e regras de funcionamento do dialeto de prestígio, 

ensino da gramática e contato com textos literários, desenvolvendo as 

habilidades de ler e escrever numa modalidade já dominada pelo aluno, o qual 

já era habituado a práticas de leitura e escrita em sua família (cf. SOARES, 

1998, p. 54; BEZERRA, 2010, p. 44). Podemos inferir, portanto, que havia uma 

consonância entre o que se ensinava, quem ensinava e para quem se 

ensinava. 

               A partir da década de 1950, com a chamada “democratização do 

ensino”, ampliou-se o número de vagas nas escolas, principalmente nas 

públicas, e modificou-se, portanto, o alunado. Não somente os filhos das 

camadas privilegiadas, mais abastadas, estavam na escola, os filhos das 

camadas populares chegavam aos bancos escolares também. 

               Com a multiplicação dos alunos, houve uma forte demanda por 

professores e consequentemente aumentaram-se as agências formadoras de 

docentes. Muitas dessas agências recém-criadas não tiveram condições de 

proporcionar uma formação mais adequada aos futuros professores. Nesse 

período, as ciências linguísticas trazem novas concepções do ensino da língua, 

de leitura e dos processos de formação do leitor que não foram captadas ou 

ministradas adequadamente nos currículos de formação de professores de 

Português. Dessa forma, começa a formação inadequada de professores de 

língua materna, intensificando, assim, o rebaixamento salarial e o processo de 

depreciação da função de docente (cf. SOARES, 2001, p. 74; SOARES, 2012, 

p. 152). 

               É exatamente nesse período que começamos a registrar algumas 

mudanças na orientação dos estudos, procurando-se articular gramática e texto 
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ou texto e gramática. Observemos os esclarecimentos de Soares (2012, p. 

152) sobre o fato: 

 

É então que a gramática e texto, estudo sobre a língua e 
estudo da língua começam a constituir realmente uma 
disciplina com um conteúdo articulado: ora é na gramática que 
se vão buscar elementos para a compreensão e a 
interpretação do texto, ora é no texto que se vão buscar 
estruturas linguísticas para a aprendizagem da gramática. 
Assim, nos anos 1950 e 1960, ou se estuda a gramática a 
partir do texto ou se estuda o texto com os instrumentos que a 
gramática oferece. Além disso, os manuais didáticos passam a 
incluir exercícios e propor questões: o autor do livro didático 
assume ele mesmo essa responsabilidade e essa tarefa, que 
os próprios professores passam a esperar dele.  

 

          

               Essa fusão gramática-texto aconteceu de forma progressiva e foi 

sendo materializada, também, nos livros didáticos publicados nos anos de 1950 

e 1960. Se antes se conviveu com dois manuais nas aulas de português 

(gramática e seleta de textos), nesse momento, fundiam-se num só livro. Em 

geral, nessas obras, havia uma separação gráfica: a gramática numa metade 

do livro e, na outra, a antologia. 

               Nos anos de 1960, a fusão se dá por completo: “os livros se 

organizam em unidades, cada uma constituída de texto para interpretação e de 

tópico gramatical” (SOARES, 2012, p. 152-153). Pareceria, portanto, que houve 

prevalência do texto sobre a gramática, já que esse seria o gerador das 

atividades da unidade de trabalho; porém, não foi exatamente isso o que 

aconteceu. Sobre esse fato, Soares (2012, p. 153) afirma:  

 

Entretanto, fusão talvez seja uma denominação inadequada 
para o que realmente ocorreu: na verdade, a gramática teve 
primazia sobre o texto nos anos de 1950 e 1960 (primazia 
ainda hoje é dada em grande parte das aulas de português, 
nas escolas brasileiras). Esta persistente primazia da gramática 
talvez se explique pela força da tradição que, como se disse, 
vem dos tempos do sistema jesuítico, e persistiu do século XVI 
até as primeiras décadas do século XX; talvez se explique 
também pelo vazio que o abandono da retórica e da poética 
deixou, vazio que só recentemente começa a ser preenchido 
pelas modernas teorias de leitura e produção de texto. 
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               Nas décadas de 1960 e 1970, mudanças no quadro social e político6 

transformam a proposta educacional vigente. Essa nova proposta objetivava 

fornecer recursos humanos para a expansão industrial, com vistas ao 

desenvolvimento do capitalismo. Com isso, o ensino de língua materna teve 

sua denominação Português ou Língua Portuguesa substituída por 

Comunicação e Expressão, nas primeiras séries do 1º grau e Comunicação em 

Língua Portuguesa, nas quatro últimas séries do mesmo grau.  A concepção 

que se tem então de língua é de instrumento de comunicação, com estudos 

voltados para a teoria da comunicação e não mais o estudo da gramática e do 

texto, deixando, assim, uma lacuna na primazia da gramática. Com essa 

mudança, o aluno deveria desenvolver suas habilidades como emissor e 

receptor de mensagens verbais e não verbais. Esse ensino é mais preocupado 

com a realidade prática, ensinando-se elementos da comunicação e funções da 

linguagem. Ampliou-se a diversidade de gêneros, introduzindo gêneros da 

esfera jornalística e publicitária. Entretanto, reduzindo a presença de textos 

literários (cf. ROJO, 2009, 87). Não se trata mais do ensino sobre a língua, nem 

da língua, mas de desenvolvimento do uso dela.  A linguagem oral volta a ser 

valorizada, não para o exercício da oratória, mas para a comunicação no 

cotidiano, aparecendo pela primeira vez em livros didáticos de língua 

portuguesa exercícios da linguagem oral em seus usos cotidianos (SOARES, 

2012, p. 154). 

               Essa abordagem, ainda que tenha ampliado a diversidade dos textos 

estudados em sala de aula, provocou protestos por toda área educacional. 

Protestos esses que podem ter sido em decorrência dessa nova orientação 

distanciar-se bastante da tradição do ensino de língua portuguesa no país7.  

Além do mais, os resultados foram extremamente negativos, pois o alunado 

apresentava graves problemas tanto na leitura como na escrita, causando 

insatisfação aos professores. Assim, o Conselho Federal de Educação, na 

segunda metade da década de 1980, trouxe de volta a denominação 

                                                           
6
  O regime militar autoritário foi implantado no país na década de 1960 e um dos objetivos era o 

desenvolvimento do capitalismo. 

    
7
 Note-se, ainda, que a concepção que se tem de linguagem é a de mero código, sendo a codificação e 

a decodificação adequadas das mensagens as capacidades que se esperam desenvolver no aluno. 
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Português, atendendo a pedidos (SOARES, 2012, p. 155; SOARES, 1998, p. 

58).  

               Nessa época, também, chegavam novas teorias para o ensino de 

língua materna trazidas das ciências linguísticas, como podemos observar na 

citação abaixo, um pouco longa, mas bastante esclarecedora. 

 

 

 Na área das ciências linguísticas, primeiramente a Linguística, 
mais tarde , a Sociolinguística e, ainda mais recentemente, a 
Psicolinguística, a Linguística Textual, a Pragmática, a Análise 
do discurso chegam, no final das anos 80 e nos anos 90, à 
escola, “aplicadas” ao ensino da língua materna. E são várias 
as interferências significativas delas na disciplina Português, 
todas ainda em curso: nova concepção de gramática, que 
resulta em uma também nova concepção do papel e da função 
dela no ensino de português para fins didáticos, que há de ser 
tanto uma gramática da língua escrita quanto uma gramática 
da língua falada; nova concepção de texto, analisado agora ele 
também em sua “gramática”, uma gramática que ultrapassa o 
nível da palavra e da frase e traz nova orientação para o ensino 
da leitura e da produção de textos; sobretudo, uma nova 
concepção de língua: uma concepção que vê a língua como 
enunciação, discurso, não apenas como comunicação, que, 
portanto, inclui as relações da língua com aqueles que a 
utilizam, com o contexto em que é utilizada, com as condições 
sociais e históricas de sua utilização. Essa nova concepção 
vem ela também alterando em sua essência o ensino da leitura 
e da escrita, agora com vistas como processos de interação 
autor-texto-leitor, em determinadas circunstâncias de 
enunciação e no quadro das práticas socioculturais 
contemporâneas de uso da escrita, e vem ainda alterando as 
atividades de desenvolvimento da linguagem oral, considerada 
esta sempre como interação, em que sentidos são produzidos 
por e para uma situação discursiva específica (SOARES, 1998, 
p. 58-59). 

 

 

               Não somente as ciências linguísticas trouxeram teorias que 

contribuíram para uma nova visão do ensino. A Psicologia também enriqueceu 

essa discussão, dando fim à perspectiva associacionista em que o aluno seria 

sujeito dependente de estímulos externos para produzir respostas que 

deveriam ser reforçadas para a aquisição de habilidades e conhecimentos 

linguísticos. Agora, portanto, temos o aluno que “passa a ser considerado 

sujeito ativo que constrói suas habilidades e conhecimentos da linguagem” (cf. 

SOARES, 1998, p. 59). 
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               E, assim, a partir do final da década de 1980, chegamos a um quadro 

bastante favorável para redefinição do que se quer ensinar, para que e como 

ensinar. Culminando com o advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998)8, os quais consideramos uma síntese e uma sistematização de todas 

essas discussões sobre o ensino de língua materna. 

              Apesar de todos esses estudos, não encontramos um quadro 

satisfatório para o ensino da Língua Portuguesa. É quase consenso no meio 

educacional brasileiro que o ensino de língua materna encontra-se improdutivo, 

não propiciando a formação de leitores e produtores textuais proficientes 

(UCHÔA, 2008, p. 22). O excerto de Rojo (2009, p. 88) ratifica e ilustra o que 

afirmamos:  

 
[...] as práticas didáticas consolidadas apresentam sempre 
resistências, e o uso do texto como pretexto tem continuidade e 
vem a ser suplementado pela gramaticalização do texto ele 
próprio, por meio do acesso dos professores a teorias 
cognitivas de produção e a teorias da linguística textual da 
década de 1980. Nas práticas de produção, assim como nos 
materiais didáticos que circulam em sala de aula, o texto entra 
menos como produtor de sentidos e mais como suporte de 
análises gramaticais, agora também textuais, como se o mero 
conhecimento de estruturas e tipos textuais pudesse fazer 
circular o diálogo e os sentidos dos textos. Com isso, muitos 
conceitos advindos da linguística textual tornam-se comuns na 
escola, como os de (macro-/super-)estrutura do texto, de 
coerência, de coesão, de intertexto. 
 
 

               Constatamos, portanto, que ainda persistem práticas inadequadas, 

não condizentes com os mais atuais estudos sobre o ensino de língua materna.  

Prova disso é que muitas vezes ao tratarmos desse ensino, ainda nos 

equivocamos, confundindo-o com o puro e simples estudo da gramática. O 

equívoco parte do fato da tradição entender o ensino de língua portuguesa 

como apenas o ensino da gramática, seja com propósito normativo, impondo 

regras a serem seguidas, seja com propósito analítico, identificando partes que 

compõem um todo e suas respectivas funções (cf. BEZERRA, 2010, p. 39).  

                Lívia Suassuna (2000, p. 32), em seu livro Ensino de Língua 

Portuguesa: uma abordagem pragmática, após todo um histórico de como se 

                                                           
8
 Haverá uma seção dedicada aos PCN de Língua Portuguesa. 
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chegou a uma valorização extrema da gramática, sintetiza muito bem o que 

ficou sendo esse ensino:                                                                                                           

 

E assim se firmou o ensino do Português: se o objetivo era 
fazer que os educandos  substituíssem  uma   determinada  
forma (resultado de sua produção linguística espontânea) por 
outra considerada elegante, literária, correta. As gramáticas 
passaram a ser compêndios estanques  em que se registraram 
os fatos linguísticos e serviram , durante longo tempo como 
material didático por  excelência, a despeito de falhas como 
terminologias, tendência logicizante, tratamento de frase e não 
do texto, orientações para a análise pela análise. Além disso, 
posso também afirmar que foi desse processo que nasceram 
uma supervalorização da língua escrita  ( e de seus problemas 
ortográficos ) e uma visão de língua oral como uma “distorção 
do código linguístico” . 
 

     

                 Com tanto ensino gramatical, considerando que essa seria a fórmula 

do bem escrever, chegamos ao grande problema: os alunos não sabem 

escrever textos pertinentes e com propriedade. Sobre a contradição  formada,  

Irandé Antunes (2012, p. 116)  ressalta : 

 

De fato, a contradição maior da questão poderia estar no fato 
de persistir, para muitos, uma escrita quase caótica, que beira 
o limite do sem sentido e, por vezes, o limite da 
agramaticidade, apesar de tanto “ensino gramatical”. Ou seja, 
uma análise, mesmo superficial, desse desempenho poderia 
indicar que faltou “ensino de gramática”, pois até mesmo o 
arranjo das palavras na superfície do texto, por vezes, parece 
descartar os padrões sintáticos mais elementares.  
  

 

               Em relação à leitura, podemos constatar atividades, em sua maioria, 

contidas nos livros didáticos em uso, as quais não ultrapassam a superfície do 

texto. Atividades em que as questões podem ser “respondidas” apenas 

copiando trechos do texto (o que chamamos de “recorte e colagem”).  Algumas 

vezes aparecem perguntas sobre o tema de forma bastante genérica, não 

havendo necessidade de retomar esse texto para respondê-las. Rojo (2009, p. 

79) ressalta: 

 

Se perguntarmos a nossos alunos o que é ler na escola, eles 
possivelmente responderão que é ler em voz alta, sozinho ou 
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em jogral (para avaliação da fluência como compreensão) e, 
em seguida, responder um questionário onde se deve localizar 
e copiar informações do texto (para avaliação de 
compreensão). Ou seja, somente poucas e as mais básicas 
das capacidades leitoras têm sido ensinadas, avaliadas e 
cobradas pela escola. Todas as outras são quase ignoradas. 
Como vimos, isso é o que mostram os resultados de leitura de 
nossos alunos em diversos exames, como o ENEM, SAEB e 
PISA, tidos como altamente insuficientes para a leitura cidadã 
numa sociedade urbana e globalizada, altamente letrada.  
 
 

               No campo da escrita, as atividades sugeridas têm quase total 

desvinculação da textualidade, sem valor interacional algum, sem exercitar a 

criatividade. Baseando-se apenas em modelos apresentados. Em muitas 

atividades ditas de redação, encontramos exercícios para fixação de 

dificuldades ortográficas, regras de acentuação e separação silábica. Segundo 

Bonini (2002, p. 29-30, apud ROJO, 2009, p. 84), houve uma “sedimentação de 

práticas de ensino e de letramento escolar correspondentes às sucessivas 

visões de composição e de redação em língua portuguesa que transitaram pela 

escola nos últimos dois séculos”.  Ainda entende-se a noção de dom para que 

o aluno escreva bem, o texto literário como modelo padrão, o desenvolvimento 

de temas como a principal base do trabalho didático, a ideia de que o aluno 

deve ser guiado e não incitado ao aprendizado, a avaliação centrada em 

correção gramatical e a utilização de mecanismos textuais na forma de regras 

ou rotinas pré-dadas  (Ibid). 

               As atividades em torno da oralidade quase inexistem, suscitando 

equívocos como sendo a fala o lugar reservado à violação das regras da 

gramática. Irandé Antunes (2009, p. 24-25) observa, então: 

 
Uma generalizada falta de oportunidades de se explicar em 
sala de aula os padrões gerais da comunicação pública, que 
pedem registros mais formais, com escolhas lexicais mais 
especializadas e padrões textuais mais rígidos, além do 
atendimento a certas convenções sociais exigidas pelas 
situações do “falar em público“. 
 
 
                
 

               É fato que muitas ações já foram realizadas para motivar e 

fundamentar uma reorientação das práticas do ensino de língua materna, 

inclusive por parte das instituições governamentais. Nosso desafio agora é 
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pautar nas orientações para o ensino de língua materna uma visão situada de 

língua em uso, linguagem e texto e práticas didáticas plurais e multimodais, 

que as diferentes teorias de texto e de gêneros favorecem e possibilitam (cf. 

ROJO, 2009, p. 90). 

 

 

2.2. Uma nova concepção de ensino de língua materna 

 

               As novas teorias advindas das ciências linguísticas nos deixaram um 

grande legado: o aluno, agora, é o produtor de sua própria linguagem. O 

enfoque da língua é centrado na interlocução. Em linhas gerais, temos o ensino 

de língua materna como um processo dinâmico que leva o aluno a estruturar 

seu pensamento através de inúmeras possibilidades, ajustando-o em contextos 

diferenciados, tanto instrumentando o aprendiz para a prática política, como 

também contribuindo para ampliar suas competências comunicativo-

interacionais. Importante ressaltar que ensino seria esse nas palavras de 

Irandé Antunes (2003, p. 42): 

 

Assumo, portanto, que o núcleo central da presente discussão 
é a concepção interacionista, funcional e discursiva da língua, 
da qual deriva o princípio geral de que a língua só se atualiza a 
serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de 
atuação social e através de práticas discursivas, materializadas 
em textos orais e escritos. É, pois, esse núcleo que deve 
constituir o ponto de referência, quando se quer definir todas as 
operações pedagógicas, sejam os objetivos, os programas de 
estudo e pesquisa, seja a escolha das atividades e da forma 
particular de realizá-las e avaliá-las. 

 

 

               Assim, a nova concepção de leitura hoje é que esta é uma atividade 

produtiva em que o leitor dialoga não só com o texto, mas também com outros 

textos que se relacionam ao seu tópico . Busca sentidos expressos e infere 

sentidos nas entrelinhas. Vejamos um excerto de Regina Zilberman (1998, p. 

48) sobre leitura: 
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A leitura implica aprendizagem, se o texto foi aceito enquanto 
alteridade com a qual um sujeito dialoga e perante a qual se 
posiciona. A leitura implica aprendizagem, quando a 
subjetividade do leitor é acatada e quando o leitor, ele mesmo, 
aceita-se como o eu que perde e ganha sua identidade no 
confronto com o texto. 

 

 

               Apresentaremos, agora, princípios que hoje se estabelecem para 

explorar a escrita nas aulas de língua materna. A escrita, como toda atividade 

interativa, implica uma relação cooperativa entre duas ou mais pessoas, 

cumprindo funções comunicativas socialmente específicas e relevantes. 

Variando, na sua forma, em decorrência das diferenças de função que se 

propõe cumprir e, consequentemente, em decorrência dos diferentes gêneros 

em que se realiza (cf. ANTUNES, 2003) 

               E, depois de tantas contribuições das teorias linguísticas, aquela 

gramática das nomenclaturas, classificações e normas cederia lugar a uma 

gramática que é o estudo e o trabalho com variedades dos recursos linguísticos 

colocados à disposição do produtor e do receptor de textos para a construção 

do sentido. É o estudo das condições linguísticas da significação, resposta 

sistemática e, quanto possível, explícita à questão fundamental de por que, 

como, para quem e quando as expressões da língua significam tudo aquilo que 

significam e como os elementos da língua constituem enunciados 

(TRAVAGLIA, 1997, p.234). 

               Diante de todo esse aparato teórico, cabe ao professor por em prática 

essa reescrita do ensino. Antunes (2003, p. 171) sintetiza toda essa 

inquietação por novos rumos para o professor de língua materna: 

 

O professor de português precisa ter a competência suficiente 
que lhe confira a autonomia necessária à condução de seu 
trabalho, o que, em nenhum momento,dispensa sua inserção 
nas preocupações do grupo com o qual atua. Autonomia não 
significa individualismo, isolamento e autossuficiência. Significa 
que o professor esteja seguro de como deve ser seu trabalho, 
para que não fique ao sabor dos ventos, que vêm de lá e de cá. 

Sou consciente das conquistas que o professor ainda tem que 
fazer para atingir essa autonomia: é preciso dispor de tempo 
para estudo e reflexão; é preciso inserir-se em projetos de 
pesquisa; é preciso ter oportunidade de participar de cursos de 
atualização e estar em sintonia com as novas orientações e 
propostas da área de linguagem. 
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2.3.  O advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais  

                 

                Como dissemos nas seções anteriores, houve um grande 

desenvolvimento dos estudos linguísticos a partir da década de 1980, iniciando 

“um movimento de mudança no modo de compreender as funções, finalidades 

e usos da linguagem“ (GUIMARÃES, 2011, p. 17).  Além disso, estudos sobre 

aprendizagem juntaram-se a esse movimento. Esses fatos suscitaram 

discussões para a reformulação de currículos e metodologias de ensino de 

língua materna.  

               Com tantas ideias e discussões efervescendo, o governo respondeu à 

demanda com o advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais, cuja intenção 

seria a ampliação e o aprofundamento de um debate educacional envolvendo 

escolas, governos e sociedade. 

               Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa trazem 

uma síntese e uma sistematização dos estudos que suscitaram toda essa 

discussão em torno do ensino de língua materna. Segundo o próprio 

documento: 

 

A finalidade dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa é constituir-se em referência para as discussões 
curriculares da área – em curso há vários anos em muitos 
estados e municípios – e contribuir com técnicos e professores 
no processo de revisão e elaboração de propostas didáticas. 
(BRASIL, 1998) 

 

 

               Esse documento, como o próprio nome diz, não pretende firmar 

conteúdos e metodologias para o ensino de língua materna, mas sim orientar, 

de forma ampla, o processo de ensino-aprendizagem. 

               É inegável a qualidade dos PCN de Língua Portuguesa. Sua 

elaboração contou com muitos nomes respeitados na área, como, por exemplo, 

Carlos Franchi e Luiz Percival de Leme Britto, que prestaram contribuições 

enormes às mudanças no ensino de língua materna. No entanto, esse 
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documento apresenta dificuldades de compreensão para boa parte dos  

professores,  conforme  sugere  Bagno (2002, p. 15) :  

 

Embora contenham propostas louváveis de reformulação das 
práticas tradicionais de ensino de língua, os Parâmetros 
Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa estão redigidos de tal 
modo que sua leitura se revela, com muita frequência, 
extremamente difícil para a grande maioria dos professores 
brasileiros, sobretudo os que atuam nas escolas públicas, que 
não foram preparados, em seus cursos de formação, para ler 
esse gênero de texto escrito, que pressupõe conhecimento 
prévio de teorias linguísticas específicas, veiculadas numa 
terminologia que não é tão transparente para o professor-leitor 
quanto parece ser para os autores do documento.  

 

 

               É importante, nesse momento, apresentar o que seria, no documento 

discutido, o ensino de língua materna.  Assim, apresentaremos um excerto um 

pouco extenso, mas bastante esclarecedor: 

 

Pode-se considerar o ensino e a aprendizagem de Língua 
Portuguesa, como prática pedagógica, resultantes da 
articulação de três variáveis: o aluno, os conhecimentos com 
os quais se opera nas práticas de linguagem e a mediação do 
professor. 

O primeiro elemento dessa tríade – o aluno – é o sujeito da 
ação de aprender, aquele que age com e sobre o objeto de 
conhecimento. O segundo elemento – o objeto de 
conhecimento – são os conhecimentos discursivo-textuais e 
linguísticos textuais implicados nas práticas sociais de 
linguagem. O terceiro elemento da tríade é a prática 
educacional do professor e da escola que organiza a mediação 
entre sujeito e objeto do conhecimento. 

O objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o 
conhecimento linguístico e discursivo com o qual o sujeito 
opera ao participar das práticas sociais mediadas pela 
linguagem. Organizar situações de aprendizado, nessa 
perspectiva, supõe: planejar situações de interação nas quais 
esses conhecimentos sejam construídos e/ou tematizados; 
organizar atividades que procurem recriar na sala de aula 
situações enunciativas de outros espaços que não o escolar, 
considerando-se sua especificidade e a inevitável transposição 
que o conteúdo sofrerá; saber que a escola é um espaço de 
interação social onde práticas sociais de linguagem acontecem 
e se circunstanciam, assumindo características bastante 
específicas em função de sua finalidade: o ensino. 

Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades 
didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o 
esforço de ação e reflexão do aluno, procurando garantir 
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aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o papel de 
informante e de interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos 
prioritários em função das necessidades dos alunos e de suas 
possibilidades de aprendizagem. 

(BRASIL, 1998, p.22)  

 

 

               Os PCN de Língua Portuguesa trouxeram em si um distanciamento 

grande do ensino tradicional de língua materna. Suas orientações pretendem 

levar o aluno a ser sujeito de linguagem, capaz de construir o próprio discurso, 

ou melhor, desenvolver sua competência linguística e discursiva. Defendem o 

princípio de que é no meio social, submetendo-se a constantes processos 

interativos entre diferentes tipos de sujeito que se constroem os sentidos. 

Assim, o discurso produzido manifesta-se por meio de textos que por sua vez 

se organizam dentro de determinados gêneros.  

               Contudo, isso não significa que o ensino tradicional tenha sido 

superado.  Além dos problemas mencionados por Bagno (2002), tudo depende 

de como essas orientações serão ou não efetivadas como instrumental 

pedagógico para a prática em sala de aula. Nesse sentido, torna-se necessário 

investigar as crenças dos professores. 

 

 

2.4. O papel dos gêneros textuais 

 

             Como dissemos na seção anterior, os PCN trazem uma síntese e uma 

sistematização dos estudos e ideias que suscitaram discussões sobre o ensino 

de língua materna. Dessa forma, encontramos em seu bojo novas concepções 

sobre língua e sobre linguagem, referendadas por essas novas idéias 

circulantes, conforme discorremos a seguir. 

               Os PCN, então, têm um entendimento de que a linguagem seja uma 

forma de ação interindividual, orientada por uma finalidade específica, na qual 

ocorre um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 

existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, como também em 

diferentes momentos de sua história. (cf. BRASIL, 1997, p. 22) 
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               O documento também enfatiza que para a escola responder às 

exigências atuais da sociedade é necessário ter uma nova visão de língua, já 

que esse domínio da língua tem uma grande relação com a possibilidade de 

plena participação social. Observemos o excerto: 

 

Dessa perspectiva a língua é um sistema de signos histórico e 

social que possibilita ao homem significar o mundo e a 

realidade. Assim, aprendê-la é aprender não só as palavras, 

mas também os seus significados culturais e, com eles, os 

modos pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e 

interpretam a realidade e a si mesmos. 

A linguagem verbal possibilita ao homem representar a 

realidade física e social e, desde o momento em que é 

aprendida, conserva um vínculo muito estreito com o 

pensamento. Possibilita não só a representação e a regulação 

do pensamento e da ação, próprios e alheios, mas, também, 

comunicar idéias, pensamentos e intenções de diversas 

naturezas e, desse modo, influenciar o outro e estabelecer 

relações interpessoais anteriormente inexistentes. (BRASIL, 

1997, p. 22) 

 

               Portanto, os PCN mudam o paradigma no estudo de língua materna, 

que se restringia apenas aos aspectos estruturais e/ou formais, passando a 

considerar a dinamicidade da linguagem, defendendo o princípio de que é “no 

espaço social, mediante constantes processos interativos entre diferentes tipos 

de sujeitos, que acontecem a construção e a apreensão dos sentidos e, por 

consequência, do mundo e da realidade” (GUIMARÃES, 2011, p. 19). 

Percebemos, assim, que as idéias foram apoiadas no princípio dialógico e 

sociointeracional de Bakhtin. 

               Em conformidade com essa postura teórica, entendemos a indicação 

dos gêneros textuais como base para desenvolver o trabalho com textos 

sugerido pelos PCN, como podemos confirmar nas palavras de Marcuschi 

(2010, p. 22-23): 

 

Partimos do pressuposto básico que é impossível se comunicar 

verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é 

impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum 

texto. Em outros termos, partimos da idéia de que a 

comunicação verbal só é possível por algum gênero textual.(...) 

Essa visão segue uma noção de língua como atividade social, 
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histórica e cognitiva. Privilegia a natureza funcional e interativa 

e não o aspecto formal e estrutural da língua. Afirma o caráter 

de indeterminação e ao mesmo tempo de atividade constitutiva 

da língua, o que equivale a dizer que a língua não é vista como 

um instrumento de representação dos fatos.(MARCUSCHI, 

2010, p. 22-23) 

 

               Os PCN esclarecem numa nota de rodapé que o termo “gênero” 

estaria sendo utilizado como aquele proposto por Bakhtin e desenvolvido por 

Bronckard e Schneuwly (BRASIL, 1997, p. 22), embora Brait (2000, p. 18) 

aponte incongruências no desenvolvimento do documento com os escritos 

bakhtinianos. 

               Operacionalizar o trabalho com os gêneros textuais nas aulas de 

língua materna não é tarefa fácil, haja visto uma série de confusões que ainda 

existem, principalmente com relação a diferença entre gênero e tipo textual. 

Como estamos fazendo uma exposição de idéias circulantes, torna-se 

importante apresentarmos uma conceituação para gênero, mesmo não sendo a 

inserida nos PCN. Observemos, então, o que diz Luiz Antônio Marcuschi (2010, 

p. 19): 

 

São entidades sociodiscursivas e formas de ação social 

incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No entanto, 

mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das 

ações humanas em qualquer contexto discursivo, os gêneros 

não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação 

criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente 

maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a 

necessidades e atividades socioculturais, bem como na relação 

com inovações tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao 

se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes 

em relação a sociedades anteriores à comunicação 

escrita.(MARCUSCHI, 2010,p. 19) 

 

               Marcuschi preocupa-se em diferenciar gênero textual de tipo textual, 

pois se essa distinção não ficar clara, poderia acarretar num esvaziamento da 

carga sociocultural e histórica contida nos gêneros: 

 

Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 

sequência teoricamente definida pela natureza linguística de 

sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 

relações lógicas). Em geral,os tipos textuais abrangem cerca 
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de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 

argumentação, exposição, descrição, injunção. 

Usamos a expressão gênero textual como uma noção 

propositalmente vaga para referir os textos materializados que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se 

os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são 

inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: 

telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, 

bilhete,reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de 

condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, 

bula de remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, 

instrução de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, edital de 

concurso, piada, conversação espontânea, conferência, carta 

eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais e assim 

por diante. (MARCUSCHI, 2010, p. 23-24) 

 

                  Ainda encontramos muitas inconsistências sobre o trabalho com os 

gêneros textuais, entretanto essa categoria está sempre presente nas 

propostas atuais do ensino de língua materna. Por ser mais recente e 

apresentar diferentes concepções, dependendo de autor e perspectiva teórica, 

é provável que as crenças de professores sobre o papel dos gêneros no ensino 

sejam vagas, contraditórias ou simplesmente equivocadas.   

 

      

2.5.  Políticas linguísticas da SME do Rio de Janeiro  

 

            A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro acompanhou 

esse processo de mudanças no ensino, inclusive dirigindo discussões e 

publicando documentos, como resultado dessas discussões, para orientação 

dos professores.  

               Vejamos, então, os três momentos principais nesse processo de 

mudanças no ensino de língua materna produzidos pela SME. Os dois 

primeiros momentos foram anteriores ao advento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 
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2.5.1. Os Fundamentos para elaboração do currículo básico 

das unidades escolares da rede pública do Município do Rio de 

Janeiro 

 

            Em 1983, a SME inicia uma discussão conjunta com as escolas e os 

órgãos regionais e, assim, oito anos mais tarde, publica um documento, 

denominado Fundamentos para elaboração do currículo básico das unidades 

escolares da rede pública do Município do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 

1991), contendo as conclusões acerca das orientações da linha filosófica e dos 

objetivos para o currículo. 

               A então Secretária Municipal de Educação, em suas palavras 

dirigidas aos profissionais de educação na abertura do documento, enfatiza 

que a construção dessa proposta foi um trabalho conjunto, num momento em 

que a Educação é o centro de discussões internacionais. Afirma que a escola 

pública ainda procura seu caminho, visto que as contradições sociais são 

muitas, não sendo fácil apontar respostas e soluções. É importante ressaltar as 

conclusões da então Secretária de Educação para o documento: 

 

Estes Fundamentos são a expressão dessa possibilidade de se 

construir um projeto educacional articulador da necessária 

unidade do sistema educacional municipal com a diversidade 

nacional, regional, local e individual, propiciando o desabrochar 

das potencialidades individuais e coletivas, apontando, 

concretamente, para a efetiva melhoria da qualidade de nossa 

escola.(RIO DE JANEIRO, 1991) 

 

 

                Na “Apresentação” do documento aos professores, como também 

nos “Agradecimentos”, fica clara a preocupação em registrar o trabalho 

coletivo, com “envolvimento de diversos profissionais com diversificada forma 

de inserção no sistema de ensino” (RIO DE JANEIRO, 1991). Na 

“Apresentação” é ressaltada a necessidade de operacionalizar o que foi 

sistematizado no dia a dia da sala de aula, colocando o aluno como centro do 

processo, dessa forma possibilitando a superação das dificuldades pelas quais 

passa a Educação. O objetivo básico para a proposta seria “garantir ao aluno a 
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construção do seu conhecimento, levando-o a utilizá-lo como instrumental de 

reflexão crítica da realidade, para questioná-la, transformando-a” (RIO DE 

JANEIRO, 1991, p. 1), propiciando a construção de uma sociedade mais justa. 

               Após os “Fundamentos Filosóficos e Metodológicos” há seções para 

apresentar as diretrizes e os objetivos específicos de cada componente 

curricular: Vamos destacar, então, aqueles destinados ao ensino de Língua 

Portuguesa.   

               Na “Fundamentação teórica” de Língua Portuguesa, o documento 

preconiza “um enfoque da Língua centrado na interlocução, ou seja, em um 

processo dialógico capaz de fazer o aluno produtor de sua linguagem” (RIO DE 

JANEIRO, 1991, p.13). A leitura deve ser entendida como um processo 

dinâmico e interativo, no qual o leitor vai construindo sua própria interpretação, 

buscando sentidos explícitos e implícitos, dialogando com o texto, com seu 

autor, com o contexto e com outros textos relacionados à mensagem veiculada. 

Dessa forma, a leitura não se reduzirá apenas à decodificação. O papel do 

contexto é imprescindível, sendo esse definido em três níveis: linguístico, 

situacional e histórico-social. Observemos: 

 

 

 O primeiro diz respeito ao universo verbal (combinação 

fonemas, palavras, orações, etc.); o segundo pressupõe as 

condições de produção do texto, a intenção do autor, a 

situação de comunicação; o terceiro envolve as relações do 

texto com a realidade social referida. (RIO DE JANEIRO, 1991, 

p. 13) 

 

               O texto é entendido no sentido amplo9 como “tudo que apresenta uma 

unidade de significação". O documento também preconiza o fato de se realizar 

uma leitura produtiva, para a qual é necessária a compreensão da organização 

textual com formação de sentido. Sendo esse, resultado dos princípios de 

coesão e coerência. Apropriando-se desses conceitos, então, os alunos 

poderão construir e desconstruir textos, observando sua estrutura interna. 

               É, também, preconizado nesse documento que o texto não deve ser 

usado como pretexto. O estudo do vocabulário e da gramática deve ser 

                                                           
9
 No sentido amplo, texto pode ser escrito, oral, uma ilustração, música, etc, 
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contextualizado partindo da ”gramática de uso”.  Dessa forma, procura romper 

com práticas bastante cristalizadas, nas quais os conteúdos gramaticais são 

estudados de forma estanque10. 

               O trabalho proposto é calcado na função social da linguagem, assim, 

consideram-se as variantes linguísticas.  Cabe ao professor partir da oralidade, 

valorizar a cultura e o falar que os alunos dominam, fazendo-os interagir e ter 

acesso a outras variantes linguísticas, inclusive o “dialeto” padrão. Ao professor 

cabe, também, fazer com que os alunos entendam que devem adequar a 

linguagem à situação de comunicação. Sendo, de grande importância, para 

essa proposta “não considerar o registro formal e o „dialeto‟ padrão melhores 

do que as variantes empregadas pelos alunos” (RIO DE JANEIRO, 1991 p. 14). 

No entanto, o “domínio do „dialeto‟ padrão permitirá ao aluno exercitar os seus 

deveres e direitos de cidadania” (RIO DE JANEIRO, 1991 p. 14). 

               É possível concluir que essa proposta de ensino de língua materna 

busca capacitar o aluno para exercer seu espaço de cidadão, afirmando sua 

liberdade. 

 

 

   2.5.2. Multieducação 

 

               O documento Multieducação, publicado em 1996, é uma proposta 

curricular para o então 1º grau, hoje Ensino Fundamental, cujas orientações 

contemplam as disciplinas: Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Artes Cênicas, 

Artes Plásticas, Educação Musical. É uma proposta calcada numa visão de 

educação multicultural, que afirma respeitar as diferenças e identidades 

culturais. 

                Na Apresentação da proposta há, de forma contundente, referência à 

construção do documento de forma coletiva e o estabelecimento de um diálogo 

entre a equipe do Departamento Geral de Educação e os professores da rede 

municipal de ensino.  

                                                           
10

  Podemos comprovar essas práticas a partir de atividades existentes em livros didáticos e até mesmo 

em provas que foram consultadas para realização deste trabalho. 
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                A proposta da Multieducação tem uma forte adesão ao 

construtivismo de Piaget e Vigostsky. Dessa forma, preceitua a ação do 

indivíduo interagindo com seus pares na produção do conhecimento e na 

formação de conceitos, a partir da ação mediadora do professor. 

                Para implementação dessa proposta é imprescindível a ação do 

professor, não mais como centro do processo, mas como agente mediador 

“propondo desafios aos seus alunos e ajudando-os a resolvê-los, realizando 

com eles ou proporcionando atividades em grupo, em que aqueles que 

estiverem mais adiantados poderão cooperar com os demais” (RIO DE 

JANEIRO,1996, p. 57).        

               No capítulo 12 da proposta, encontramos as diretrizes de cada 

disciplina do núcleo curricular básico. A seção destinada à Língua Portuguesa 

inicia com uma reflexão, tendo como ponto de partida uma tira de Bill 

Watterson, na qual é sugerido que há uma dissociação entre o que se fala e 

escreve na escola e a história de vida do aluno. Apontando, assim, a 

necessidade de repensar concepções sobre sujeito/língua, sobre o que deve e 

como deve ser ensinado e aprendido em Língua Portuguesa.  

                A proposta, então, esclarece que a língua não deve ser apenas 

entendida como expressão do pensamento, mas também como interação, 

“como processo de diálogo entre interlocutores onde vários sentidos são 

criados produzindo nos diferentes sujeitos, situados em diversos, espaços e 

tempos, variadas leituras textuais e contextuais” (ibid, p. 160).         

               É sugerido um ensino da língua onde sejam respeitadas as 

variedades linguísticas utilizadas pelos sujeitos, de acordo com a situação de 

uso. Proporcionando, também, ao aluno o contato com outras variedades, para 

que ele não fique restrito somente àquela variedade que domina. Nesse ensino 

da língua, os alunos devem ser levados à compreensão de que há um discurso 

dito padrão pela sociedade. Nessa proposta, esse padrão equivaleria “ao 

discurso do aluno, do ponto de vista da expressividade e comunicabilidade” 

(ibid, p.162). Acredita-se, assim, que o aluno não ficaria bloqueado e seria mais 

espontâneo e produtivo. 
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               Mesmo evidenciando a importância do cuidado com a “forma”11, a 

proposta desconsidera o trabalho  com a língua portuguesa restrito às questões 

ortográficas, sintáticas e normativas.  Sugere a necessidade de fazer com que 

o aluno descubra o que “há de mágico na leitura e na escrita” (ibid, p. 162). 

Essa descoberta deveria ser construída pelo convívio com bons textos escritos, 

literários e não literários. 

               Para concluir, evidenciando essa nova forma sugerida em que deve 

ser ativado o aspecto criativo e produtivo no ensino da língua, vale destacar um 

trecho da proposta: 

 

O trabalho com a Língua, com a Palavra... O prazer de criar e 

de se comunicar. A apreensão/compreensão da Língua no uso 

do dia a dia, nas alternativas de compor novas palavras, novos 

significados, outros tantos textos... (ibid, p. 162) 

 

           

2.5.3. Orientações Atuais 

 

               O volume que contém as atuais diretrizes para o ensino de Língua 

Portuguesa destinadas aos professores da Cidade do Rio de Janeiro intitula-se 

Leitura, escrita e análise linguística: alguns pressupostos teórico-

metodológicos. É um material exclusivo para o ensino de língua materna. 

Dessa forma, é abrangente, contendo as concepções que norteiam o trabalho, 

os objetivos gerais e específicos, discussão de conceitos e sugestões de 

atividades. 

               Na seção da Apresentação desse material, há um esclarecimento de  

que ele teria sido construído numa continuação do diálogo iniciado entre 

Secretaria de Educação e professores, o qual havia sido iniciado com a 

implantação da Multieducação, como também com os debates que 

possibilitaram as orientações curriculares e os cadernos de apoio pedagógico. 

               Todo esse trabalho de ensino de língua materna é norteado pela 

concepção interacionista da linguagem. 

                                                           
11

 A palavra forma é apresentada entre aspas no documento.  Acreditamos que seja uma sinalização para 

o leitor não associá-la a uma prática de ensino que se pautava em regras da escrita literária de 

épocas bem distantes. 
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                A Introdução é aberta com uma epígrafe da Profª Irandé Antunes 

(2009, p. 15), na qual afirma que somente através de uma concepção 

interacionista da linguagem é possível um ensino de língua produtivo e 

relevante (ANTUNES, 2009, p. 16). Sendo assim, é explicitado o que seria 

esse trabalho: 

 

Esse ensino, que ela chama de produtivo e relevante, 

entendemos aqui como sendo o trabalho efetivo em Língua 

Portuguesa. Efetivo no sentido de mostrar o que há a ser feito 

em uma escola que assume o seu papel social de formar 

pessoas capazes para o exercício pleno e consciente da 

cidadania. (RIO DE JANEIRO, 2013, p. 9) 

 

               Portanto, para efetivar esse ensino, o texto passa a ser entendido 

como “objeto e objetivo do trabalho” (Ibid, p. 9) 

               Após a Introdução, há um capítulo destinado à orientação para o 

trabalho com a leitura, outro com a escrita e um terceiro, com a oralidade. O 

capítulo IV traz variadas sugestões de atividade e, no capítulo V, apresenta as 

considerações finas. 

               No capítulo I, intitulado Leitura, há as considerações sobre o trabalho 

a ser feito com essa leitura, exemplificando com sugestões de atividades. 

Vejamos: 

 

Consideramos o texto como uma unidade de sentido. 

Falar/escrever é produzir sentidos. Ouvir/ler, portanto, não 

é decifrar; é, seguindo as pistas que o texto dá, construir 

uma teia de significados. (ibid, p. 9) 

 

              O documento preceitua que, nas atividades de leitura, seja ativado o 

conhecimento de mundo, o conhecimento linguístico e o conhecimento  textual. 

Objetiva formar leitores competentes e para isso os trabalhos com a leitura 

devem seguir princípios básicos.  O documento é bastante contundente ao 

estabelecer os princípios norteadores das práticas de leitura, ressaltando seu 

caráter prescritivo: 

 

 Vamos, contudo, aqui reunir alguns princípios que 

norteiam ou devem nortear as práticas de leitura da Rede 
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Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro. (ibid, p. 

13) (grifo nosso) 

  

               A promoção do diálogo leitor-texto é um princípio básico a ser 

adotado pela rede. O ato de ler, então, deve envolver estratégias de seleção, 

predição, inferência, autocontrole e autocorreção (cf. BRASIL, 1998 p. 23). 

Nessas atividades de leitura, também é necessário que sejam trabalhadas 

habilidades que atuarão no desenvolvimento da competência leitora.  

               Nesse mesmo capítulo, há uma explanação sobre gêneros do 

discurso. A opção de trabalhar esses gêneros é devido ao fato deles cumprirem 

uma função socialmente específica e relevante, propiciando uma abordagem 

de texto significativa para o aluno, O professor, funcionando como mediador, 

propiciará a ampliação da capacidade comunicativa do aluno abordando não 

somente os gêneros do discurso conhecidos pelo aluno, mas utilizando outros, 

aumentando seu repertório.    

               O segundo capítulo do documento traz considerações sobre a escrita. 

Destaca-se que para garantir um bom desempenho na produção escrita é 

necessário o constante exercício de escrever, podendo a prática da leitura 

contribuir, também, para essa competência. O alunado precisa manter contato 

com textos escritos formais, para que saibam, assim, produzi-los.  

               O documento ressalta, ainda, que para a produção de um texto 

escrito é necessário o cumprimento de três etapas: planejamento, ato da 

escrita e revisão/reescritura.  Vejamos algumas considerações sobre essas 

etapas: 

 

. O planejamento deve considerar a escolha do tema, do 

gênero e do registro e os possíveis leitores. 

. No ato da escrita importa a escolha das palavras e das 

estruturas frasais, a preocupação com a coerência... 

. Na revisão, verifica-se se o texto está coerente, se o tema foi 

bem desenvolvido, se as estruturas sintáticas estão bem 

construídas, se a ortografia e a pontuação foram respeitadas, 

por exemplo. É hora, então, de reescrever o texto. E essa 

reescritura pode ser a primeira de muitas. 

Dessas três etapas, todas importantes, ressaltamos o 

momento da revisão/reescritura como fundamental para a 

qualidade da produção escrita do aluno. (ibid, p. 25) 
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               A prática da escrita deve ser contextualizada; no entanto, a proposta 

alerta para que não sejam criadas atividades que reproduzam o uso social da 

escrita de forma artificial, resultando num trabalho sem significado para o 

aluno. Essa contextualização, portanto, pode ser um simples ato de partilhar 

com o aluno o objetivo daquela escrita.  

               O momento da revisão/reescritura seria o mais adequado para se 

estudar os fatos gramaticais de forma significativa. Dessa forma, o professor 

mediador deve construir conceitos gramaticais, aproveitando-se desses 

momentos da língua em uso. 

                O terceiro capítulo discorre sobre os trabalhos com a oralidade. A 

proposta não condena um domínio maior de atividades de leitura e escrita, 

desde que as práticas de oralidade não sejam excluídas das aulas de língua 

materna.  Rebate a crença de que “os usos orais da língua estão tão ligados à 

vida, que não precisam ser matéria de sala de aula”. Sugere que se deve dar 

oportunidade ao aluno para apresentar e defender oralmente seus trabalhos 

em debates e estes sejam avaliados como as atividades escritas. (ibid, p. 36-

37) 

             O documento enfatiza a valorização da escola e da sala de aula como 

espaço de interlocução. E, assim, fazer com que o aluno perceba as diferenças 

de registro na modalidade oral; aperfeiçoe a oralidade, ampliando sua 

capacidade de comunicação em diferentes gêneros discursivos; desenvolva a 

criticidade, a capacidade de argumentação, o respeito à opinião do outro e 

também aprimore o exercício do diálogo. (ibid, p. 38) 

               Dessa forma, a SME apresenta sua proposta para o estudo da língua 

materna numa organização bastante didática, esclarecendo pontos não muito 

conhecidos dos professores e exemplificando. 
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3.FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

                

               Este capítulo foi dividido em duas partes.  Na primeira apresentamos 

o referencial teórico que sustenta o desenvolvimento da pesquisa. Vamos, 

então, discorrer sobre conceitos e definições para crenças, implicações desse 

estudo para o ensino e aprendizagem de línguas e, por fim, a relação entre 

crenças e ações. 

               Na segunda parte, descrevemos a metodologia utilizada na realização 

desta pesquisa.  

 

              

3.1. Crenças dos professores sobre o ensino de língua 

de língua portuguesa 

 

               Este trabalho tem como propósito analisar, através de interações com 

um grupo de professores, que entendimentos foram construídos do que hoje 

em dia deva ser uma aula de língua materna, as mudanças que ocorreram e se 

os efeitos percebidos foram considerados positivos ou negativos, resultando, 

assim, num panorama das práticas desse grupo relacionadas ao ensino de 

língua materna. Para a composição desse panorama é necessário inferir 

crenças de professores sobre esse assunto. Se estamos, então,  falando de um 

conhecimento que abrange não só o acadêmico, mas também o não 

acadêmico, do que se entende sobre um determinado assunto, entramos no 

campo de pesquisa sobre crenças.  
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               Segundo Madeira (2005, p.19), “no campo de ensino/aprendizagem 

de línguas, o interesse no estudo de crenças surgiu devido à influência que 

exercem no processo de ensino/aprendizagem: influenciam o fazer do 

professor e o processo de aquisição dos novos conhecimentos”. Em face do 

que foi exposto, podemos justificar esta investigação, pois nosso objetivo não é 

listar os conhecimentos teóricos que os professores têm, mas o que resultou 

desses conhecimentos em seu trabalho em sala de aula e em seus valores. 

               Breen (1985 apud BARCELOS, 2004) ressalta que “nenhuma 

instituição ou relacionamento humano pode ser adequadamente entendido a 

menos que consideremos as suas expectativas, valores e crenças”. 

               Será necessária, portanto, para nossa pesquisa, a construção de um 

aparato teórico, incluindo a conceituação e a definição da natureza das 

crenças.  

 

3.1.1.  Crenças: conceitos e definições 

 

               Na busca de mudanças no ensino, as crenças dos professores 

tornam-se cruciais, visto que influenciam no modo como as pessoas organizam 

e definem suas tarefas. São fortes indicadores de como as pessoas agem 

(PAJARES, 1992 apud BARCELOS, 2001, p. 73). Assim sendo, precisamos 

conceituar crenças, embora não tenhamos a pretensão de esgotar todas as 

suas características em uma ou duas definições.  

               O conceito dado por Barcelos (2006, p. 18) é claro e complexo: 

 

Entendo crenças, de maneira semelhante à Dewey (1933), 
como forma de pensamento, como construções da realidade, 
maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-
construídas em nossas experiências e resultantes de um 
processo interativo de interpretação e (re)significação. Como 
tal, crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, 
contextuais e paradoxais.  
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               Bastante proveitosa, também, para o estabelecimento de constructos 

teóricos e reflexões sobre crenças é a própria definição de John Dewey (1933, 

apud BARCELOS, 2004, p. 129)12  em que ele afirma : 

 

[Crenças] cobrem todos os assuntos para os quais ainda não 
dispomos de conhecimento certo, dando-nos confiança 
suficiente para agirmos, bem como os assuntos que aceitamos 
como verdadeiros, como conhecimento, mas que podem ser 
questionados no futuro. 

 

      

               Um segmento da definição de Dewey, importante para ser 

comentado, é sobre as crenças poderem ser questionadas no futuro, o que 

acaba encerrando a mesma idéia de Barcelos ao falar das crenças serem 

dinâmicas.  As crenças não são estáticas, no entanto, não são 

necessariamente voláteis. 

               Quando Dewey fala de “conhecimento certo”, não entendemos que 

ele esteja considerando as crenças como conhecimentos errôneos, mas 

indicando crenças como um conhecimento não acadêmico sobre algo. Não as 

estamos entendendo, portanto, com uma visão típica do início das pesquisas 

sobre crenças, enquadrada em uma abordagem normativa13. 

               Um outro  aspecto relevante sobre a natureza das crenças, inserido 

na definição de Barcelos (2006, p. 18) é com relação a crenças serem “co-

construídas em nossas experiências e resultantes de um processo interativo de 

interpretação e re(significação)”. Ao buscarmos o entendimento que o professor 

de língua materna tem sobre a dinâmica da aula, esperamos que se 

manifestem os conhecimentos ora consolidados pelos professores em seus 

estudos, discussões, formação continuada e outros fóruns.  

               Já tendo discutido alguns pontos sobre a natureza das crenças, 

vamos passar a observações acerca das implicações dos estudos de crenças 

para o ensino e aprendizagem de línguas. 

 

                                                           
12

 Dewey, 1933, p.6, tradução de Silva, 2000, p. 20. 

13
    Segundo Barcelos (2001, p. 82), numa abordagem normativa, “crenças são vistas como sinônimos de 

idéias pré-concebidas, concepções errôneas e opiniões.” 



45 
 

 

3.1.2. Crenças: implicações para o ensino e aprendizagem de 

línguas 

 

               Barcelos (2004, p. 144) afirma que “não é mais suficiente perguntar 

quais são as crenças, mas, também, qual sua função no contexto”. Assim, 

nossa pesquisa não se limitará a apenas descrever as crenças dos 

professores, mas também analisá-las, observando as implicações para seus 

contextos e práticas. 

               Hoje, as crenças já são vistas relacionando-se com as ações. 

Segundo Barcelos (2004, p. 144), comentando Woods (1996, p. 199): 

 

 

Além de mostrar que as crenças são dinâmicas, sociais, e que 
elas não só influenciam o comportamento, mas são também 
influenciadas nesse processo, ele também mostrou que o que 
interessa não é julgar se as crenças devem ser chamadas 
crenças ou conhecimento, mas como elas são usadas no 
processo de decisão dos professores. 

 

 

               Como estamos pesquisando sobre mudanças no ensino, inferindo 

essas crenças, poderemos perceber se novas abordagens do ensino já fazem 

parte das práticas dos professores, se a teoria, caso tenha sido oferecida, 

modificou outras, já que crenças são usadas no processo de decisão, no 

processo de novas escolhas dos professores.  

               Chegamos, assim, a um segunda implicação do estudo das crenças 

para o ensino: devemos criar fóruns de discussão para alunos e professores 

questionarem suas crenças, crenças sobre o ensino e crenças em geral, para 

que tenhamos professores e alunos críticos, reflexivos e questionadores 

(BARCELOS,  2004, p. 145-146). 

               Para que possamos aprofundar nosso embasamento teórico, faremos 

uma seção para apresentar a relação de crenças com ações. 
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3.1.3. Contexto, crenças e ações 

 

               A relação entre crenças e ações é fundamental neste estudo, já que 

as crenças exercem grande influência nas ações, e vice-versa. 

               De acordo com Barcelos (2001, p. 85) “as crenças devem ser 

investigadas de maneira interativa, onde crenças e ações se inter-relacionem e 

se interconectem”. Entendemos, assim, que as crenças exercem influências 

nas ações, entretanto, as ações também, podem influenciar as crenças.  

               Richardson (1996, apud BARCELOS, 2006, p. 25) evidencia três 

maneiras de se perceber a relação entre crenças e ação. A primeira seria uma 

relação de causa-efeito, crenças influenciando ações. A segunda seria uma 

relação interativa, na qual as crenças e ações se influenciariam mutuamente.  A 

terceira seria uma relação complexa entre as crenças e suas ações. 

               A primeira maneira mencionada por Richardson que diz que  crenças 

influenciam ações, já abordamos em seções anteriores, inclusive destacando 

que as crenças são usadas no processo de decisão, no processo de novas 

escolhas, na organização e definição de tarefas. Podemos ilustrá-la com o 

exemplo dado por Barcelos (2006, p. 25-26): 

 

 

Assim se uma professora acredita que seu papel é o de ser um 
facilitador, em sua prática, dadas as condições necessárias, ela 
poderá tentar exercer esse papel, interferindo o menos 
possível, formulando atividades onde os alunos possam 
exercer maior controle, criando um ambiente favorável de 
aprendizagem onde sua interferência seja mínima. 

 

 

               Sobre a segunda maneira mencionada, Richardson (1996, apud 

BARCELOS, 2006, p. 26) ressalta que não só as crenças podem influenciar as 

ações, como também as experiências e reflexões sobre as ações podem 

influenciar uma mudança nas crenças e até mesmo a formação de outras 

novas. Sendo assim, acreditamos que um professor que tenha uma concepção 

mais tradicional do ensino de português, por exemplo, participando de uma 

atividade mais inovadora, num fórum de discussão, observando resultados 
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positivos, pode passar a acreditar nessa nova abordagem. Como essas 

mudanças não acontecem repentinamente, Barcelos (2006, p. 26) acredita na 

existência de momentos catalizadores de reflexão: 

 

 

Defino esses momentos catalizadores de reflexão como 
gatilhos promotores de problemas, dúvidas, ou perguntas que 
geram uma consciência da crença existente e seu possível 
questionamento no dizer e fazer. É quando tomamos 
consciência do que realmente acreditamos e vislumbramos 
uma possibilidade de pensamento alternativo. 

 

 

               Crenças tem impacto nas ações, como também as ações podem 

afetar as crenças, numa relação em que a compreensão dos limites contextuais 

ajuda na compreensão das crenças (BARCELOS, 2006, p. 26).  Segundo Borg 

(2003 apud BARCELOS, 2006, p. 26), “a cognição não somente molda o que 

os professores fazem, mas é moldada, por sua vez, pelas experiências que os 

professores acumulam”. 

               Barcelos (2006, p. 27) resume muito bem essa relação quando afirma 

que “o que os professores fazem em sala de aula e suas constantes decisões 

testam e refinam muitos de seus princípios”. Entendemos o termo princípios 

como crenças ou teorias pessoais sobre o processo educacional. 

               A terceira maneira de se perceber essa relação entre crenças e ações 

seria uma relação mais complexa. De acordo com Richardson (1996, apud 

BARCELOS, 2006, 27), os estudos dentro dessa tradição procuram “entender 

as complexidades dos contextos de ensino e dos processos do pensamento e 

das ações do professor dentro de seus contextos”. Buscando esse 

entendimento, vislumbramos duas possibilidades: a primeira seria o 

desencontro entre crenças e ações e a segunda, referindo-se à influência dos 

fatores contextuais (BARCELOS, 2006, p. 27). Vamos, então, delinear estas 

duas possibilidades. 

               De acordo com os estudos de Borg (2003, apud BARCELOS, 2006, p. 

27), “a prática dos professores não necessariamente reflete suas crenças”. 

Possivelmente um comportamento do professor tornou-se uma rotina 

inconsciente, um comportamento arraigado, o qual reflete uma crença anterior 
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ao momento. Nem sempre o que fazemos está em consonância com o que 

pensamos. Barcelos (2006, p. 28) acrescenta que, nesse caso, “a crença 

evoluiu, mas o comportamento não acompanhou a evolução da crença, 

encontrando-se fossilizado, se posso dizer assim, em um estágio anterior ao da 

crença”. Assim, faremos uso do termo “hot-spots” 14 de Wood (1996, apud 

BARCELOS 2006, p. 27-28) em nossa pesquisa, o qual significa “áreas de 

tensão entre o que as pessoas dizem e o que fazem” (ibid, 31).  

               Para ampliar essa discussão, vamos nos apropriar de dois conceitos 

de Wood (ibid, p. 28): “crenças abstratas“ e “crenças em ação“. Crenças 

abstratas seriam “um conjunto de asserções sobre „a maneira como as coisas 

são‟ e „a maneira como as coisas deveriam ser„ as quais dizemos que 

acreditamos e das quais somos, portanto conscientes” (ibid., p.28). O segundo 

conceito seria sobre crenças em ação “que guiam nossas ações de maneira 

inconsciente” (ibid. p. 28). Esses conceitos serão utilizados nas análises das 

crenças inferidas nesta pesquisa. 

               Johnson (1994, apud BARCELOS, 2006, p. 29) afirma que algumas 

crenças dos professores são muito fortes e, mesmo tendo eles consciência do 

fato, não encontram poder para mudá-las.  

               Barcelos (2006, p. 29) enfatiza que um dos principais fatores que 

interferem na relação entre crenças e ação é o contexto. Segundo Borg (2003, 

apud BARCELOS, 2006, p. 29) , “as crenças e as práticas dos professores são 

mutuamente informativas com os fatores contextuais tendo um papel 

importante em determinar até que ponto os professores conseguem programar 

a instrução de acordo com suas crenças”. Importantíssimo ressaltar a 

interferência do contexto nas práticas dos professores, pois, como diz Fang 

(1996, apud BARCELOS, 2006, p. 30) “esses professores lidam com interesses 

contraditórios e ambíguos em suas práticas”. Vamos ilustrar o que foi dito com 

um excerto de Barcelos (2006, p. 30): 

 

 

O estudo de Johnson (1994) também mostrou que, ao se 
verem sobrecarregados com as forças atuantes sobre a sala de 
aula, os professores preferem adotar posturas que não 

                                                           
14

 Barcelos (2006, p. 28) , numa tradução livre, denomina-os como “pontos de tensão”. 
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condizem com o que pensam. Assim, professores que 
acreditavam numa abordagem mais centrada no aluno se viram 
forçados a adotar uma abordagem mais centrada no professor, 
a fim de manter o “fluxo da instrução” e manter autoridade em 
sala de aula . 

 

 

              Há, portanto, interferência de diversos fatores nas crenças dos 

professores. Enumeramos vários deles, os quais serão devidamente 

observados nesta pesquisa: influência das abordagens mais recentes ou de 

programas de educação linguística, rotina da sala, maneira de aprender dos 

alunos, material didático (FANG, 1996 apud BARCELOS, 2006 p. 43); 

necessidades motivacionais dos seus alunos (GARDEN, 1996 apud 

BARCELOS, 2006, p. 34); fluxo de instrução e manutenção da autoridade em 

sala de aula (JOHNSON, 1994 apud BARCELOS, 2006, p. 34); exigências dos 

pais, diretores, escola e sociedade, políticas públicas escolares, testes, 

disponibilidades de recursos, condições difíceis de trabalho (BORG, 1998 apud 

BARCELOS, 2006, p. 34); salas cheias, alunos desmotivados, pressão para se 

conformar com professores mais experientes, resistências dos alunos a novas 

maneiras de aprender, carga excessiva de trabalho (RICHARD & 

PENNINGTON, 1998 apud BARCELOS, 2006, p. 34), crenças dos alunos, 

crenças dos professores sobre as crenças dos alunos (BARCELOS, 2000, 

2003 apud BARCELOS, 2006, p. 34). 

               Assim, fizemos um panorama dos constructos teóricos sobre crenças 

que serão utilizados nesta pesquisa.  Agora, passaremos, então, para a seção 

seguinte com a discussão da metodologia que será adotada.  

 

 

 

3.2. Metodologia da pesquisa 

 

                            Trata-se aqui de uma pesquisa qualitativa que tem como foco 

investigar crenças dos professores sobre mudanças no ensino de língua 

materna. Os sujeitos da pesquisa são professores de Língua Portuguesa do 2º 

de segmento do Ensino Fundamental pertencentes ao quadro permanente da 
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Prefeitura do Rio de Janeiro. Os instrumentos geradores de dados foram: 

questionários e grupo focal. Com os dados gerados foram, então, identificadas 

e analisadas as crenças dos docentes sobre mudanças no ensino de língua 

materna.         

               Passaremos a delinear mais claramente os aspectos e 

desdobramentos desta pesquisa nas próximas seções. 

 

3.2.1. Abordagens de investigação das crenças 

 

               Barcelos (2001, p.75) agrupa os estudos de crenças em três grandes 

abordagens: a abordagem normativa, a abordagem metacognitiva e 

abordagem contextual.  

               Na abordagem normativa, os estudos normalmente descrevem e 

classificam os tipos de crenças. As crenças são vistas como ideias pré-

concebidas. Esse tipo inclui estudos em que são usados questionários do tipo 

Likert-scale15 para investigar as crenças. (BARCELOS, 2001, p. 77) 

               Na abordagem metacognitiva, crenças são definidas como 

conhecimento metacognitivo. Essa abordagem não infere crenças através das 

ações, mas somente através de intenções e declarações verbais. O 

conhecimento metacognitivo é entendido como teorias de ação, as quais 

ajudam os participantes a refletirem sobre suas ações. (BARCELOS, 2001, p. 

80).  

               A abordagem contextual é a mais atual de todas. Nessa abordagem, 

as crenças são inferidas dentro de um contexto16 de atuação do participante 

investigado. A relação entre crenças e ação não é mais apenas sugerida, mas 

                                                           
15

   “Esse tipo de questionário contém afirmações com alternativas que vão desde o ‘ eu concordo 

inteiramente ‘ até ‘ eu discordo inteiramente’ “ ( BARCELOS, 2001, p.76). 

16
  É importante conceituar esse termo, devido à sua grande influência nas pesquisas sobre crenças dos 

professores. Segundo Barcelos (2001, p.81) “contexto é definido neste estudo como ‘ um fenômeno 

socialmente constituído e sustentado interativamente’ onde ‘cada ação acrescentada dentro da 

interação modifica o contexto existente enquanto cria uma nova arena para interações 

subsequentes’ (GOODWIN & DURAND, 1995). De acordo com essa definição, as perspectivas dos 

participantes e a maneira como eles organizam suas percepções dos eventos são essenciais.  
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passa a ser investigada por meio de observações, entrevistas, diários e 

estudos de caso. (BARCELOS, 2006, p. 22). 

               Nesta pesquisa, privilegiamos as abordagens metacognitiva e 

contextual.  

               Em alguns momentos desta investigação sobre crenças, fizemos uso 

de quantificação de dados, especialmente nos deparando com índices 

recorrentes.  No entanto, esse fato não leva esta pesquisa para o âmbito 

quantitativo17. Trabalhamos com quantificação sempre que esse procedimento 

se mostrou relevante na identificação de tendências majoritárias no 

pensamento dos participantes (ALMEIDA, 2009, p. 88).  

               Como adotamos as abordagens metacognitiva e a contextual, 

enquadramos a pesquisa numa perspectiva qualitativa, cujas características 

são as seguintes, nas palavras de Maria Helena Vieira Abrahão (2006, p. 220):  

 

 

São naturalistas, ou seja, realizadas dentro de contextos 
naturais; são descritivas, ou melhor, os dados coletados tomam 
a forma de palavras ou figuras e não de números; são 
processuais, não se preocupando com resultados ou produtos; 
são indutivas, ou seja, os dados são analisados indutivamente, 
sem buscar evidências que comprovem ou não hipóteses 
previamente estabelecidas; buscam significados, ou melhor, 

                                                           
17

 “Na verdade, é um equívoco considerar que pesquisas interpretativistas jamais possam se utilizar de 

quantificação. De acordo com Richards (2003), seria tolo de nossa parte abrir mão desse recurso por 

questões ideológicas, ou por uma suposta coerência metodológica nos casos em que sua utilização 

possa colaborar com o desenvolvimento de nossas inferências sobre a questão que norteia a 

pesquisa. ” (ALMEIDA, 2009, p. 88) 

     “De forma bem geral, podemos dizer que o paradigma qualitativo se opõe ao quantitativo por tentar 

compreender a realidade levando em conta as percepções dos atores envolvidos, buscar métodos de 

observação mais naturalistas, assumir que a subjetividade do pesquisador faz parte do conhecimento 

produzido e se orientar para o processo investigado em oposição a um foco em produtos 

observáveis. Assim, se não trata, como na tradição positivista, de realizar experimentos , ou de 

apresentar primordialmente números como forma de revelar uma realidade que se supõe objetiva”. 

(ALMEIDA, 2009, p. 88-89) 
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são voltadas para as maneiras como os participantes 
envolvidos constroem significados de suas ações e de suas 
vidas. 

 

 

               Enquanto pesquisa qualitativa, investigamos o que os participantes da 

pesquisa estão experienciando, como eles interpretam as suas experiências e 

como eles próprios estruturam o mundo social no qual vivem (BOGDAR & 

BIKLEN, 1998 apud ABRAHÃO, 2006, p. 220). 

 

3.2.2. Sujeitos da pesquisa 

 

               Os participantes desta pesquisa são sete professores de Língua 

Portuguesa da rede pública municipal do Rio de Janeiro, que trabalham em 

escolas da Zona Oeste deste município. 

               Por uma questão de ética, esses professores não terão seus nomes 

revelados. Mauro, Márcia, Mônica, Elisabete, Alice, Viviane e Sônia são seus 

nomes fictícios, utilizados para preservar as suas identidades. Todos os sete 

professores responderam ao questionário. Apenas Mônica, Elisabete e Viviane 

participaram do grupo focal.    

                         

 

 3.2.3. Instrumentos de pesquisa 

 

               Investigamos crenças pelas perspectivas metacognitiva e contextual 

e, assim, devemos observar o excerto de Abrahão (2006, p. 221): 

 

Saliento, de antemão, que para um estudo adequado das 
crenças dentro de uma perspectiva mais contemporânea de 
investigação, que é a contextual, que se insere dentro do 
paradigma qualitativo e da pesquisa de base etnográfica, 
nenhum instrumento é suficiente por si só, mas a combinação 
de vários instrumentos se faz necessária para promover a 
triangulação de dados e perspectivas. 
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               Em face do que foi exposto, usaremos questionários e grupo focal 

para garantir a triangulação. Esse instrumentos serão apresentados e 

discutidos nas próximas seções.  

 

3.2.3.1. Questionários  

 

               Houve necessidade de aplicarmos questionário pela facilidade de 

envolver um número maior de participantes, otimizando o tempo. 

               Aplicamos o questionário a um grupo de sete professores de língua 

materna, que atuam em escolas públicas da rede municipal do Rio de Janeiro, 

situadas na Zona Oeste desta cidade. 

               Optamos por um questionário com maioria dos itens abertos, visto 

que estamos pesquisando crenças dos professores e dessa forma podemos 

obter respostas mais detalhadas, facilitando, assim, a inferência dessas 

crenças. 

               Ao elaborarmos as questões, procuramos ter bastante cuidado para 

que não houvesse indução de respostas. 

               O questionário foi pilotado num grupo de dois professores, a fim de 

desfazermos ambiguidades e solucionarmos falta de compreensão. 

Observamos, também, a extensão do mesmo, para que não fosse exaustivo 

para o respondente. 

               O questionário18 contém seis partes. Na primeira parte, apenas 

solicitamos informações que permitissem traçar um perfil acadêmico e 

profissional dos sujeitos participantes da pesquisa. Há um item referente a 

dados pessoais, três itens sobre formação acadêmica e um referente à sua 

experiência profissional no quadro permanente da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

               A segunda parte do questionário contém duas perguntas para verificar 

a percepção dos participantes com relação às mudanças no ensino de língua 

portuguesa e suas possíveis fontes. 

               

                                                           
18

 O questionário pode ser consultado no apêndice deste trabalho. 
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                A terceira parte contém duas perguntas nas quais procuramos o 

posicionamento dos professores diante das orientações dadas pelos 

pesquisadores linguistas, como também a operacionalização dessas 

orientações em sala de aula. 

               Na quarta parte, há três perguntas sobre o trabalho do professor 

participante com objetivo de perceber se houve mudanças em suas práticas e o 

que veio a proporcioná-las. 

               A quinta parte do questionário contém duas perguntas, que buscam 

consequências positivas, caso o respondente tenha percebido mudanças no 

ensino de língua materna. 

               Finalizando, a sexta parte, com duas perguntas, busca a opinião dos 

professores colaboradores sobre como deve ser o ensino de língua materna 

hoje em dia e o tratamento dado às variedades linguísticas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.2.3.2.  Grupo focal            

                

               Selecionamos, após a aplicação do questionário, três professoras 

para participarem de um grupo focal. Observamos, durante o preenchimento do 

questionário, aqueles que estiveram pré-dispostos a continuar participando da 

pesquisa, como também tivessem disponibilidade de tempo. 

               Sobre a técnica do grupo focal, Gatti (2012, p. 7) esclarece: 

 

Segundo Powell e Single (1996, p. 449), um grupo focal “é um 
conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por 
pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto 
pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. 

 

 

               No grupo focal, buscamos as crenças dos professores a partir das 

trocas realizadas na interação. Segundo Gatti (2012, p. 9), esta é uma técnica 

de levantamento de dados muito rica para capturar formas de linguagem, 

expressões e tipos de comentários que podem ser cruciais para realização de 

estudos.              
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               Como elemento motivador para suscitar discussão, apresentamos 

uma entrevista19, em vídeo, feita ao Prof. José Luiz Fiorin20, na qual ele 

esclarece como deveria ser o trato das variedades linguísticas nas aulas de 

língua materna atualmente.               

                As discussões, no grupo focal, não devem ser voltadas para o 

consenso, mas sim para emergir inúmeros pontos de vista. Há interesse não 

somente no que as pessoas pensam e expressam, mas também em como elas 

pensam e porque pensam o que pensam.  (cf. GATTI, 2012)                

                Nos grupos focais podemos inferir “crenças abstratas“ (WOODS, 

2003, apud BARCELOS, 2006, p. 31), as quais Almeida (2009, p. 126) chama 

de crenças professadas, visto que o espaço interativo suscita oportunidades de 

trocas num processo comunicativo flexível (cf. GATTI, 2012). 

                Assim, um aspecto bastante relevante é a participação do moderador. 

Este deve manter o foco no assunto a ser discutido, transmitindo confiança ao 

grupo. Acreditamos que os participantes puderam sentir segurança para 

expressar suas opiniões. Gatti (2012, p. 8) afirma:  

 

Na condução de grupo focal, é importante o respeito ao 
princípio da não diretividade, e o facilitador ou moderador da 
discussão deve cuidar para que o grupo desenvolva a 
comunicação sem ingerências indevidas da parte dele, como 
intervenções afirmativas ou negativas, emissão de opiniões 
particulares, conclusões ou outras formas de intervenção 
direta. [...] Este deverá fazer encaminhamentos quanto ao tema 
e fazer intervenções que facilitem as trocas, como também 
procurar manter os objetivos de trabalho do grupo. O que ele 
não deve é se posicionar, fechar a questão, fazer sínteses, 
propor idéias, inquirir diretamente. (GATTI, 2012, p. 8) 

               

 

                                                           
19

  Essa entrevista foi feita por Ederson Granetto com o Prof. Fiorin a fim de que ele emitisse sua opinião 

sobre a polêmica do livro didático “Por uma vida melhor” da coleção “Viver, aprender”, distribuída 

pelo Programa Nacional do Livro Didático (do MEC) para Educação de Jovens e Adultos (EJA). No 

capítulo “Escrever é diferente de falar” do livro discutido, há uma consideração sobre o uso na 

linguagem oral de expressões consideradas gramaticalmente incorretas pela norma culta, fazendo 

um alerta sobre a possibilidade do falante sofrer preconceito linguístico em determinadas situações. 

20
  O Prof. Fiorin é um pesquisador renomado, atuando na área da Linguística, com ênfase em Teoria e 

Análise Linguística, segmentos que muito contribuíram e influenciaram mudanças no ensino de 

língua materna. 
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               A utilização deste instrumento para geração de dados foi bastante 

adequada aos objetivos desta pesquisa, porque aspectos importantes são 

trazidos pelas interações ocorridas nesses grupos, como encorajar a variedade 

de comunicação entre os membros do grupo, encorajar discussões sobre 

tópicos embaraçosos, compreender processos de construção da realidade, 

compreender práticas cotidianas e reação a fatos e eventos (GATTI, 2012, p. 

10-11). 

               Concluímos, então, a apresentação dos instrumentos de geração de 

dados, os quais foram adequados a esta pesquisa, proporcionando  

triangulação de dados e perspectivas. Dessa forma, portanto, buscamos 

promover condições para se fazer análises válidas do ponto de vista do 

interpretativismo. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

                                                  

               O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir os resultados da 

pesquisa, obtidos com base na fundamentação teórica apresentada neste 

trabalho. Os dados foram gerados através da aplicação de questionário 

semiaberto e a realização de um grupo focal.  

               Os resultados apresentados procuram responder às perguntas 

norteadoras desta pesquisa que são aqui retomadas:  

               _ Quais são as mudanças que ocorreram no ensino de língua 

materna? 

                _ Quais os entendimentos do que hoje em dia deva ser uma aula de 

língua materna? 

                 _ Os efeitos dessas mudanças foram considerados positivos ou 

negativos? 

               O foco principal deste trabalho são as crenças sobre mudanças no 

ensino de língua materna, no entanto não deixaremos de analisar outras 

crenças que venham a ser inferidas dentro do contexto investigado. 

               O capítulo está dividido em duas partes. A primeira tratará da análise 

das crenças inferidas nas respostas ao questionário. A segunda parte abordará 

as crenças inferidas no desenvolvimento do grupo focal.  

 

 

4.1. Crenças inferidas a partir de questionário 

 

                Sete professores colaboradores responderam ao questionário. As 

informações sobre a formação acadêmica dos participantes, bem como a 
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experiência profissional dentro dos quadros da Prefeitura do Rio de Janeiro 

serão apresentados nas análises individuais, para que possamos traçar o perfil 

de cada um.  

               Primeiramente descreveremos e analisaremos individualmente as 

crenças dos professores sobre as mudanças no ensino de língua materna. 

Depreenderemos, também, algumas crenças sobre o ensino de forma 

genérica, as quais interferiram nessas crenças sobre mudanças, atuando como 

fatores contextuais.   

               Para melhor observarmos os dados obtidos, organizamos onze 

quadros com as perguntas do questionário e as respostas de cada professor 

colaborador. 

                

 

 
PERGUNTA Nº 1 

 

 
Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de língua 
portuguesa? 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 
Prof. Mauro: Sim, entre elas a compreensão da linguagem do aluno a partir do seu 

ambiente quotidiano (Magda Soares), a valorização da expressão sobre as regras 

gramaticais rígidas (L. C. Travaglia) e a chamada avaliação diagnóstica (Luckesi). 

 

 
Profª Márcia: Sim, pois essas propostas são importantes para “facilitar” o ensino da 

língua materna. 

 

Profª Alice: Tomei conhecimento das mudanças ortográficas. 
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Profª Sônia: Não sei de nada. Não tenho tempo de estudar. Só tenho tempo para 

ser “babá de aluno mal-educado”. 

 

 

Profª Mônica: Considero muito importante estar ciente das propostas para o 

desenvolvimento de meu trabalho. 

 

 
Profª Elisabete: Sim. 

 

 
Profª Viviane: Sim, a reformulação baseia-se numa forma de ensinar a língua 

materna voltada para textos, para a gramática textual ou contextualizada, usando 

seus conhecimentos de linguística e partindo da realidade dos alunos sem, 

contudo, desprezar as contribuições trazidas por eles (variações linguísticas). 

 

 

 

 
PERGUNTA Nº 2 

 
 

 
 
Que livros e/ou documentos sobre o assunto você poderia citar? 
 
 

 
 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES 
 

 
Prof. Mauro: Pensamento e linguagem (Vigostky), Filosofia da Educação C. C. 

Luckesi), Prática de Redação (MEC), Comunicação em Prosa Moderna (O. M. 

Garcia) 

 

 
Profª Márcia: Os enviados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e os pesquisados 
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na internet. 

 

 
Profª Alice: Não me lembro no momento. 

 

 

Profª Sônia: Nenhum. Pois só consigo ler os cadernos pedagógicos da SME 

(apostilas) para dar aula. 

 

 
Profª Mônica: Li alguns artigos e títulos sobre o assunto. 

 

 

Profª Elisabete: Não lembro. 

 

 
Profª Viviane: PCN e livros que tratam do assunto. 

 
 

 
PERGUNTA Nº 3 

 

 
As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 
Prof. Mauro: São, embora a concordância com alguns conceitos não seja 

plena, frequentemente. Não consideramos, por exemplo, que a gramática 

precisa ser banida do ensino da língua como o pessoal de Campinas defende. 

 

 
Profª Márcia: Algumas sim, porém esbarramos com a falta de estrutura nas 

escolas e de tempo. 

 

 
Profª Alice: Algumas sim, outras não. 
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Profª Sônia: Não faço a mínima idéia. Acho que não, pois não somos 

professores, apenas tomamos conta de 35 alunos bagunceiros, 

desinteressados e semi-alfabetizados nas turmas de 6º ano.  

 

 

Profª Mônica: Algumas sugestões são aplicáveis em sala de aula. 

 

 
Profª Elisabete: Sim, desde que sejam adaptadas à realidade dos alunos. 

 

 
Profª Viviane: Em parte. A clientela está muito difícil. No entanto, algumas 

orientações podem ser adotadas como por exemplo trabalhar a coesão 

através de palavras, anáforas e também trabalhar a coerência textual. No 

entanto, há momentos em que lanço mão da didática tradicional mesmo face 

às dificuldades apresentadas pelos alunos e o tempo que disponho. 

 

 

 
PERGUNTA Nº 4 

 

 
Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada 
por você? 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 
 

 
Prof. Mauro: Uma foi a seleção de textos e exemplos (ou a elaboração) que, 

em tese, provoque o interesse deles; outra foi a avaliação continuada, pela 

qual os exercícios e os testes servem para identificar pendências a serem 

sugeridas, com o reforço e a reavaliação. 

 

 
Profª Márcia: Analisar e adequar o currículo e também a utilização dos 

diferentes gêneros textuais em minhas aulas. 
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Profª Alice: Tentar buscar conteúdos que tenham relação com o cotidiano e 

experiências do aluno. 

 

 

Profª Sônia: Nenhuma. Sei da minha intuição e da minha psicologia pessoal. 

Conteúdos eu já sei, mas não são muito aplicáveis. Preciso realfabetizar os 

meus alunos do 6º e 7º ano. A bagunça na sala de aula atrapalha. São 36 

alunos contra você. Eu tenho uma carga horária grande, pois preciso ganhar 

dinheiro. 

 

 
Profª Mônica: Contextualizar o conteúdo gramatical. Partir da “bagagem” 

trazida pelos alunos. 

 

 
Profª: Elisabete: Produção de textos. 

 

 
 

Profª Viviane: Trabalhar o texto verbal e não verbal, uma exigência cada vez 

maior num mundo digital. Trabalhar com hipertexto, maior ênfase na produção  

textual e na estratégia de reescritura do próprio texto produzido. 

 

 

 
PERGUNTA Nº 5 

 

 
Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 
docentes? 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 
Prof. Mauro: No plano da leitura, da reflexão e da expressão, me oriento por 

uma pauta inicial que contenha temas importantes; seleciono textos, preparo a 

interpretação com questões variadas e oriento a redação. No plano da 
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gramática, só foco qualquer elemento do conteúdo na frase. Procuro elaborar 

frases ou textos significativos para eles, tendo em vista sua vivência. Faço a 

aplicação inicial, a reiterativa, a revisiva e aplico a avaliação. Reforço para os 

que dele precisam e nova avaliação. 

 

 
Profª Márcia: Meu planejamento é flexível e voltado para as necessidades 

específicas dos alunos, e minhas ações, minha prática é direcionada a 

aprendizagem efetiva dos mesmos. 

 

 
Profª Alice: Sempre procurei apresentar o mínimo necessário do conteúdo de 

Língua Portuguesa mas confesso que a cada ano reduzo um pouco para 

atender aos alunos que tem mais dificuldade. 

 

 
 

Profª Sônia: Em linhas gerais, sou ótima professora, adapto o conteúdo do 6º 

ano de acordo com o perfil década turma. Sou uma professora dedicada e 

compromissada em ensinar da melhor forma possível. 

 

 

Profª Mônica: Realizo a avaliação diagnóstica. Adapto o planejamento à turma. 

Reviso o conteúdo. Procuro contextualizar a matéria, estratégias para ministrar 

o conteúdo. 

 

 

Profª Elisabete: Um planejamento. Uso de textos e baseada nele algumas 

questões de gramática e produção de textos e revisão do conteúdo. Se houver 

algum assunto vinculado pelos jornais com uma certa freqüência, procuro e 

faço dele um tema de aula. 

 

 

Profª Viviane: No início do ano faço uma atividade diagnóstica (geralmente 

uma redação). A partir do planejamento anual que possivelmente já existe na 
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U.E., faço meu planejamento por unidade. Na minha prática docente, faço 

revisão de conteúdos que ancore outros conteúdos que planejo ensinar. 

Trabalho textos variados e produções de texto que dou apenas o visto e elejo 

uma produção de texto do aluno para que eu efetivamente corrija. 

 

 

 
PERGUNTA Nº 6 

 

 
Seu planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma 
mudança profunda na sua forma de trabalhar a língua? 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 
Prof. Mauro: Com o tempo, percebi que o conteúdo, dependendo da turma, 

precisa ser apresentado e aplicado em trechos menores. 

 

 
Profª Márcia: Houve uma mudança muito grande, pois antigamente o meu 

planejamento era único, inflexivo e direcionado aos conteúdos, ao currículo e 

não aos alunos. 

 
Profª Alice: Durante todo tempo de magistério fiz várias mudanças e continuo 

fazendo. 

 

 
Profª Sônia: Fui me modificando ao longo dos anos, para me adaptar à 

metodologia de ensino da Prefeitura do Rio, que é uma questão política: muda 

o prefeito, muda a metodologia de ensino. 

 

 
Profª Mônica: Houve uma grande mudança na minha maneira de trabalhar a 

língua portuguesa. 

 

Profª Elisabete: Sim. Agora damos mais importância aos textos e todas as 
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questões são baseadas nele. Procuro tirar muitos conteúdos de um texto. 

 

 
Profª Viviane: Houve uma mudança, mas não considero profunda não. Mas 

mudei sim porque meu aluno mudou. As exigências de ser falante de uma 

língua materna mudaram e, enfim o mundo se tornou um lugar mais rápido, 

digital, integrativo e simbólico (Usa mais imagem para comunicar.). 

 

 

 
PERGUNTA Nº 7 

 

 
Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou indiretamente) 
a mudanças em suas práticas? 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 
Prof. Mauro: No início de um ano letivo, a professora perguntou o que eu tinha 

trabalhado com eles, os alunos, no ano anterior. Fui forçado a admitir que a 

revisão com eles precisaria ser forte. Ela confirmou isso depois. Passei a 

observar mais o aprendizado obtido do que a execução do programa no 

período, procurando conciliar. 

 

 

Profª Márcia: As muitas reuniões oferecidas pela Prefeitura e o curso de pós-

graduação em Linguística. 

 

 
Profª Alice: Não tenho um evento específico, mas quando me deparo com 

alunos mal alfabetizados percebo que alguns conteúdos ficam inviáveis de ser 

ensinados. 

 

 
Profª Sônia: Não. Você muda de acordo com os alunos que você tem. O foco é 

sempre o aluno. 
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Profª Mônica: A mudança ocorreu a partir das novas orientações da SME. E da 

participação em cursos e capacitações promovidos pela 8ª CRE e SME. 

 

 
Profª Elisabete: A partir das novas orientações da SME. 

 

 

 

Profª Viviane: Sim, a experiência de 15 anos trabalhando com formação de 

leitor na Sala de Leitura. O curso de extensão que fiz na PUC sobre leitura. 

 
 

 
PERGUNTA Nº 8 

 

 
As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 
Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 
 

 
 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES 
 

 
Prof. Mauro: A necessidade de reforçar conteúdos pede essa focalização; 

quando passei a fazê-la, o estudo passou a render mais. 

 

 
Profª Márcia: Sim. Os alunos participam mais das aulas, demonstram 

interesse. 

 

 
Profª Alice: Na maioria das vezes não.  

 

 
Profª Sônia: Não. 
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Profª Mônica: Trouxeram, pois pude empregar novas estratégias. 

 

 
Profª Elisabete: Sim, muitas, o aluno pôde se expressar melhor. 

 

 
Profª Viviane: Em parte. Tenho recebido um alunado muito deficiente na 

alfabetização e isso me tem desanimado em realizar mudanças. O retorno tem 

sido cada vez menor e de baixa qualidade. 

 
 

 
PERGUNTA Nº 9 

 

 
Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua 
resposta seja positiva, comente-a. 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 
Prof. Mauro: O estudo da linguagem com os conteúdos contextualizados já 

despertam, normalmente, o interesse da maioria. Quando o rendimento é 

visivelmente melhor, o interesse é maior. “Devagar também é pressa!” 

 

 
Profª Márcia: Sim, pois as aulas são mais dinâmicas, prazerosas e eles podem 

interagir mais com a professora e, principalmente com os colegas. 

 

 
Profª Alice: Com os poucos recursos que temos confesso que as aulas são 

pouco motivantes, salvo alguns projetos individuais. 

 

 
Profª Sônia: Não. 

 
Profª Mônica: As aulas de hoje são mais dinâmicas. Procuram estimular o 
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desenvolvimento do senso crítico. 

 

 
Profª Elisabete: Sim, ficaram. 

 

 
Profª Viviane: Depende do assunto da aula e o que eu trago para realizá-la. 

Trabalhei um texto sobre selfie e eles não se motivaram. Levei um filme sobre 

rede social e eles ficaram motivados em debater e participar. 

 
 

 
Pergunta nº 10 

 

 
Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 
Prof. Mauro: A abordagem das variedades exercita a linguagem nos vários 

contextos e lembra ao aluno que muitos erros são questão de inadequação. O 

aluno tem que ser fluente nos diversos contextos em que circula. 

 

 
Profª Márcia: O ensino deveria ser ministrado de forma agradável, prazerosa. 

O respeito aos alunos e suas especificidades deveriam estar em primeiro 

lugar. 

 

 
Profª Alice: Não tenho uma opinião formada. 

 

 
Profª Sônia: O ensino está centrado no básico: leitura e escrita, não 

ensinamos mais nada de gramática, o que é bom, porque o aluno não precisa 

saber detalhes enfadonhos. 

 

 
Profª Mônica: Deve ser baseado em fatos da atualidade, com uso de textos 
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jornalísticos. 

 

 
Profª Elisabete: Deve ser baseada em fatos da atualidade, passando para o 

aluno a importância da língua portuguesa, fazendo com que o educando 

desenvolva seu senso crítico. 

 

 
Profª Viviane: Voltado para o texto e para produção de texto. Explorar os 

gêneros textuais e trabalhar a gramática textual e de uso 

 
 

 

 
Pergunta nº 10 

 

 
Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 
 

 
RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 
Prof. Mauro: Fora o uso das tecnologias facilitadoras do acesso às 

informações, aos textos e aos vídeos e da interação por parte dos alunos, a 

estrutura do material adequado já existe há alguns anos. Textos relevantes, 

interpretação reflexiva, discursiva e gramática contextualizada. Exercícios 

reiterativos, desempenho controlado individualmente e reforço individualizado, 

conforme a necessidade. 

 

 
Profª Márcia: O ensino deveria ser ministrado de forma agradável, prazerosa. 

O respeito aos alunos e suas especificidades deveriam estar em primeiro 

lugar. 

 

 
Profª Alice: Não tenho uma opinião formada. 
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Profª Sônia: O ensino está centrado no básico: leitura e escrita, não 

ensinamos mais nada de gramática, o que é bom, porque o aluno não precisa 

saber detalhes enfadonhos. 

 
Profª Mônica: Deve ser baseado em fatos da atualidade, com uso de textos 

jornalísticos. 

 

 
Profª Elisabete: Deve ser baseada em fatos da atualidade, passando para o 

aluno a importância da língua portuguesa, fazendo com que o educando 

desenvolva seu senso crítico. 

 

 
Profª Viviane: Voltado para o texto e para produção de texto. Explorar os 

gêneros textuais e trabalhar a gramática textual e de uso 

 
 

  

4.1.1. Análises individuais 

 

               Ao iniciar as análises individuais, apresentaremos as crenças 

inferidas a partir das respostas dadas ao questionário. Destacaremos onde e 

quando os docentes graduaram-se, o ano que ingressaram na Prefeitura do 

Rio de Janeiro como professor de Língua Portuguesa e informaremos sobre 

sua formação continuada. Esses dados são relevantes, pois atuam nas teorias 

pessoais dos professores. 

      

4.1.1.1.  Prof. Mauro       

             

                Crenças inferidas:  

 

a) O estudo da linguagem com os conteúdos contextualizados desperta o 

interesse da maioria.  
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b) Os linguistas de Campinas querem abolir a gramática. 

c) Valorizar mais a expressão sobre as regras gramaticais rígidas. 

d) No plano da gramática, só focar qualquer elemento do conteúdo na 

frase. 

e) Trabalhar a gramática em frases ou textos significativos para o alunos 

tendo em vista sua vivência. 

f) Trabalhar a gramática contextualizada. 

g) Fazer interpretação reflexiva e discursiva. 

h) Os alunos devem que ser fluentes nos diversos contextos em que 

circulam.           

 

                O professor Mauro graduou-se em 1994, pela UFRJ e ingressou nos 

quadros da Prefeitura do Rio em 2008. 

               Ao ser questionado sobre seu conhecimento a respeito das propostas 

de reformulação do ensino de língua materna, o professor respondeu 

afirmativamente, citando obras de Magda Soares e Luiz Carlos Travaglia, 

inclusive relatando as idéias contidas nessas obras. Citou também obras e 

autores mais ligados ao campo da Educação, como “Pensamento e 

linguagem”, de Vigostsky e “Filosofia da Educação”, de Cipriano Luchesi. 

Dessa forma, entendemos que associou as mudanças no ensino de língua 

materna aos estudos da Psicologia do Desenvolvimento e da Educação. 

              Professor Mauro demonstra, em suas crenças, ter conhecimento de 

muitas idéias atuais acerca do ensino de língua materna. 

               Na resposta dada à pergunta nº 10 (seção 4.1), percebemos que há 

um ponto de tensão, o qual não podemos chamar de hot-spot21, pois não 

fizemos observação de suas aulas para confrontarmos com suas ações. Esse 

ponto de tensão está relacionado ao ensino da gramática. Segundo as crenças 

professadas desse professor, o ensino de língua deve ser feito com textos 

relevantes, interpretação reflexiva e discursiva e mais gramática 

contextualizada. Anteriormente, ao responder à pergunta nº 5 (seção 4.1), na 

qual fala sobre seu planejamento de aula, o docente afirma que foca qualquer 

                                                           
21

 “Hot-spots” são ‘áreas de tensão entre o que as pessoas dizem e o que fazem”(WOODS, 1996, apud 

BARCELOS, 2006,p. 28).  Na seção 3.1.3. apresentamos e discutimos esse termo. 
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elemento do conteúdo na frase e procura elaborar outras frases ou textos 

significativos para os alunos. É possível, então, depreendermos que o 

professor está trabalhando conteúdos gramaticais fora do texto, em frases 

soltas, conforme orientações tradicionais.  

               Essa conclusão pode ser reforçada por uma outra crença do docente: 

“Não consideramos, por exemplo, que a gramática precisa ser banida do 

ensino da língua como o pessoal de Campinas22 defende.” Entendemos que os 

linguistas de Campinas contestam a forma como tradicionalmente a gramática 

é ensinada. Observemos, então, esclarecimentos de Sírio Possenti num 

excerto de seu livro “Por que (não) ensinar gramática?”: 

  

 

Falar contra a “gramatiquice” não significa propor que a escola 

só seja “prática”, não reflita sobre questões de língua. Seria 

contraditório propor esta atitude, principalmente porque se 

sabe que refletir sobre a língua é uma das atividades usuais 

dos falantes e não há razão para reprimi-la na escola. Trata-se 

apenas de reorganizar a discussão, de alterar prioridades 

(discutir os preconceitos é certamente mais importante do que 

fazer análise sintática – eu disse mais importante, o que 

significa que a análise sintática é importante, mas é menos...). 

Além do mais, se se quiser analisar fatos da língua, já há 

condições de fazê-lo segundo critérios bem melhores do que 

muitos dos utilizados atualmente pelas gramáticas e manuais 

indicados nas escolas. Por último, para coroar uma série de 

obviedades, uma última: as únicas pessoas em condições de 

encarar um trabalho de modificação das escolas são 

professores.( POSSENTI, 1996, p. 55-56) 

                

 

                

               Extraímos também um trecho da conclusão do livro de Luiz Carlos 

Travaglia intitulado “Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de 

gramática”, no qual explicita que não há rejeição ao ensino da gramática. 

 

 

                                                           
22

 Numa conversa informal com o professor Mauro, ele esclareceu que estava fazendo referência a Sírio 

Possenti e Luiz Carlos Travaglia.  
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Esperamos, com as idéias aqui expostas, ter contribuído para 

que o professor de Português passe a ver gramática como algo 

muito mais amplo que aquilo que tradicionalmente se tem como 

gramática em nossas aulas de língua materna, de Língua 

Portuguesa. Que o professor tenha percebido que não é 

possível produzir ou entender qualquer texto (desde os 

constituídos de uma só palavra até os representados por 

volumes inteiros de livros) sem que se saiba gramática, sem 

que se use a gramática de uma língua. A gramática não é, 

pois, algo que se possa abandonar no ensino de qualquer 

língua (materna ou estrangeira) porque a gramática vista como 

a apresentamos aqui é, como diz Franchi (1987, p. 42), a 

condição mesma da criatividade linguística nos processos 

comunicativos em geral. É preciso pois entender a gramática 

no sentido que Franchi (1987,p. 35) propôs e que tomamos 

emprestado aqui com algumas pequenas modificações: a 

gramática é na verdade o estudo e o trabalho com a variedade 

dos recursos lingüísticos colocados à disposição do produtor e 

receptor de textos para a construção do sentido. Gramática é o 

estudo das condições linguísticas da significação. É uma 

resposta sistemática e, quanto possível, explícita, à questão 

fundamental de por que e como (e para quem e quando...) as 

expressões das línguas naturais significam tudo aquilo que 

significam! – e como os elementos da língua constituem 

enunciados. 

Portanto, a gramática é algo mais do que fazem supor 

atividades de ensino de gramática que, baseadas numa visão 

estreita e redutora do que ela seja, se eternizam em exercícios 

que só tem a ver com segmentação. (TRAVAGLIA, 1997, p. 

234) 

 

 

 

                Há algumas contradições nas crenças do docente sobre o ensino da 

gramática. É possível que suas crenças anteriores sobre o ensino gramatical 

estejam muito arraigadas, inclusive, contribuindo para formar distorções na 

interpretação das sugestões dadas por Sírio Possenti e Luiz Carlos Travaglia. 

Os estudos de Barcelos nos esclarecem sobre a questão discutida: 

 

A mudança seria um momento de caos, pois abala nossas 

convicções mais profundas, verdades que até então 

acreditávamos serem inquestionáveis. Começamos a 

questionar o familiar, que passa a se tornar desconhecido 

(inicialmente). (BARCELOS, 2007, p.115) 
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                 Para o professor Mauro, “O aluno tem que ser fluente nos diversos 

contextos em que circula”. Essa crença professada insere o docente no   

entendimento dos PCN, na seção sobre Que cabe à escola ensinar, como 

podemos confirmar no trecho abaixo: 

 

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de 

fala utilizar, considerando as características do contexto de 

comunicação, ou seja, saber adequar o registro às diferentes 

situações comunicativas. E saber coordenar satisfatoriamente 

o que falar e como fazê-lo, considerando a quem e por que se 

diz determinada coisa. E, saber, portanto, quais variedades e 

registros da língua oral são pertinentes em função da interação 

comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem o texto 

se dirige. A questão não é de correção da forma, mas de sua 

adequação às circunstâncias de uso, ou seja, de utilização 

eficaz da linguagem: falar bem é falar adequadamente, é 

produzir o efeito pretendido.  (BRASIL, 1997, p. 26) 

 

               O professor tem leituras bastante atualizadas, como também algumas 

crenças professadas muito próximas das idéias sistematizadas nos PCN de 

Língua Portuguesa. No entanto, há pontos de tensão em suas crenças que 

voltaremos a discutir na seção 4.1.2., a comparação e contraste entre as 

respostas do grupo de docentes ao questionário. 

 

 

4.1.1.2. Profª Márcia 

                

               Crenças inferidas:  

 

a) As propostas de reformulação do ensino de língua materna são 

importantes para facilitar o ensino. 

b) Sugestões dadas por pesquisadores não são sempre aplicáveis devido a 

falta de estrutura nas escolas e de tempo. 

c) Utilização dos diferentes gêneros textuais nas aulas. 

d)  Analisar e adequar o currículo à aprendizagem efetiva dos alunos. 

e) Tornar o planejamento flexível, direcionado aos alunos, não direcionado 

a conteúdos. 
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f) Aproveitar o que os alunos sabem para ensinar o que é padrão formal. 

g) Os alunos demonstram mais interesse hoje nas aulas, por elas serem 

mais dinâmicas, prazerosas e podem interagir mais com a professora e 

com os colegas. 

 

               A professora Márcia graduou-se em Letras no ano de 2006, pela 

Universidade Castelo Branco, já sendo graduada em Pedagogia anteriormente. 

Ingressou na Prefeitura do Rio de Janeiro em 2002, como professora do 

primeiro segmento. Em 2010, então, ingressou como professora de Língua 

Portuguesa. Logo após sua graduação em Letras, especializou-se em 

Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa. 

               A docente entende as reformulações no ensino como forma de 

facilitar a aprendizagem dos alunos, possivelmente por conta de ter aulas mais 

dinâmicas, com uma interação maior. 

              Como a professora Márcia demonstrou estar aderindo às novas 

propostas de ensino de Língua Portuguesa, percebemos uma incongruência 

em suas crenças. Ao dizer que parte da linguagem informal do aluno para 

atingir a desejável, que é a formal, ela diverge das orientações atuais. Pois, 

dessa forma, a professora elege uma variedade como a melhor e, também, 

descaracteriza a noção de gênero textual. Parece que para ela, as variedades 

servem como ponto de partida para chegar à padrão. Seria o caso de fazer 

uma atividade de transcrição de um texto de uma modalidade informal para 

uma formal, desrespeitando as particularidades do gênero em questão. 

Encontramos nos PCN uma recomendação bastante oportuna sobre o trato da 

linguagem formal: 

 

Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas 

diversas situações comunicativas, especialmente nas mais 

formais: planejamento e realização de entrevistas; debates; 

seminários; diálogos com autoridades; dramatizações, etc. 

Trata-se de propor situações didáticas nas quais essas 

atividades façam sentido de fato, pois seria descabido “treinar” 

o uso mais formal da fala. A aprendizagem de procedimentos 

eficazes tanto de fala como de escuta; em contextos mais 

formais; dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a 

tarefa de promovê-la. (BRASIL, 1997, p. 27) 
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               Na verdade, é desejável propor atividades contextualizadas para o 

uso da linguagem formal; não, que seja desejável o uso da linguagem formal 

em todas as instâncias percorridas pelo aluno. 

               Ao ser indagada sobre algum evento que a levou, direta ou 

indiretamente, a mudanças em suas práticas, Márcia respondeu que foram as 

muitas reuniões oferecidas pela Prefeitura (SME) e o curso de Pós-graduação 

em Linguística. Pelo que foi dito, a docente, mesmo tendo graduado-se bem 

recentemente, só veio a ter conhecimento sobre as mudanças fora de seu 

curso de graduação.    

               Márcia demonstra um entendimento mais positivo com relação às 

mudanças no ensino de língua materna. Possivelmente seus estudos recentes 

propiciaram essa apreciação. 

 

 

 4.1.1.3. Profª Alice 

 

               Crenças inferidas: 

a) Buscar conteúdos que tenham relação com o cotidiano e experiências 

do aluno. 

b) As aulas são pouco motivantes devido aos poucos recursos que se tem. 

c) Alguns conteúdos ficam inviáveis de ser ensinados devido a alunos mal 

alfabetizados. 

  

               A professora Alice graduou-se em 1993, pela UFRJ, e ingressou nos 

quadros da Prefeitura do Rio de Janeiro como professora de Língua 

Portuguesa em 1994. 

               A referida professora foi bastante breve ao responder a maior parte 

das perguntas do questionário. 

               Ao ser indagada sobre seu conhecimento a respeito das propostas da 

reformulação do ensino de língua materna, afirmou ter tomado conhecimento 

das mudanças ortográficas. Possivelmente seja um caso de não entendimento 

da questão, e não, um caso de ausência de percepção das mudanças no 

ensino. Podemos concluir dessa forma, já que, mais adiante, quando 
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solicitamos que citasse alguma orientação dada pelos pesquisadores e que 

tenha sido acatada por ela, a docente respondeu que seria a busca de 

conteúdos que tenham relação com o cotidiano e experiências do aluno.          . 

             A primeira crença destacada, como já relatamos, demonstra um certo 

conhecimento das novas idéias sobre o ensino. As outras duas crenças 

inferidas demonstram uma percepção negativa acerca do assunto.  

               Como a profª Alice foi bastante sucinta em suas respostas, não temos 

como determinar que recursos seriam esses que estariam reduzidos (crença c) 

tornando  o ensino pouco motivante. A docente pode estar se referindo tanto a 

instrumentos tecnológicos, como a orientações mais claras sobre o trabalho, 

como também a todos eles.  

               A partir do que foi dito pela professora ao responder às perguntas 5, 6 

e 7 (seção 4.1), podemos concluir que há alguns fatores concorrendo para que 

o trabalho não aconteça de forma positiva: alunos mal alfabetizados e alunos 

com muitas dificuldades. Dessa forma, a docente, procura sanar os problemas, 

colocando em ação sua crença sobre conteúdos mínimos a serem trabalhados. 

Adequar conteúdos aos alunos é reduzir, simplificar. É até mesmo possível 

que, ao falar sobre os “poucos recursos”, a docente também estivesse se 

referindo à falta de qualquer tipo de conhecimento que pudesse suprir a grande 

lacuna causada pela deficiência de aprendizado dos alunos. Barcelos, fazendo 

referência aos estudos de Borg, salienta que “as crenças dos professores 

sobre as expectativas de seus alunos tem impacto poderoso na sua prática”. 

(BARCELOS, 2006, p. 31) 

                Ao ser indagada sobre como deveria ser o ensino de língua materna, 

a docente afirma que não tem uma opinião formada. Acreditamos que essa 

ausência de uma opinião formada seja conseqüência dos fatores contextuais 

negativos que acabaram envolvendo a professora. 

 

4.1.1.4.  Profª Sônia 

 

               Crenças inferidas: 

a) Há necessidade de realfabetizar os alunos. 
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b) O ensino está centrado no básico: leitura e escrita. 

c) Não se ensina mais nada de gramática, o que é bom, porque o aluno 

não precisa saber detalhes enfadonhos. 

 

               A professora Sônia graduou-se pela UFRJ em 1986, ingressando na 

Prefeitura do Rio de Janeiro como professora de Língua Portuguesa, em sua 

primeira matrícula em 1992. Em 1994 assumiu sua segunda matrícula nesse 

mesmo órgão. 

                Sônia diz que não sabe de nada sobre reformulação do ensino de 

Língua Portuguesa, pois não tem tempo para estudar devido a uma carga 

horária elevada de trabalho para que possa garantir seu sustento. Justifica 

também com uma crença sobre o atual papel do professor: “não somos 

professores, apenas tomamos conta de 35 alunos bagunceiros, 

desinteressados e semi-alfabetizados nas turmas de 6º ano”. 

               A docente credita suas ações a sua intuição e a sua psicologia 

pessoal.  

               Podemos perceber que a professora demonstra uma visão bastante 

desfavorável de seu trabalho. É recorrente em suas respostas a dificuldade que 

os alunos demonstram. Ela os denomina de ”mal alfabetizados”, “semi-

alfabetizados” e que ”não estão plenamente alfabetizados”. Estaria, assim, se 

referindo ao nível muito baixo de letramento dos alunos.  

               A professora Sônia manifesta uma crença sobre o ensino em geral de 

maneira bastante contundente, na forma de metáfora conceitual: AULA É 

GUERRA. Sendo assim, a docente evidencia um contexto bastante adverso, 

demonstrando que o ambiente de sala de aula é um “campo de batalha”.               

               Sônia declarou que sua única leitura para o trabalho são os cadernos 

pedagógicos da SME. Sendo assim, ao falar que não se ensina gramática, ela 

deve estar se referindo à gramática normativa, em sua perspectiva prescritiva e 

analítica. Podemos depreender essa idéia, pelo fato dos cadernos pedagógicos 

apresentarem atividades envolvendo gramática, mas como o trabalho e estudo 

com variedades dos recursos linguísticos à disposição do produtor e receptor 

de textos para a construção do sentido. 

               Pelas suas crenças, podemos concluir que o entendimento da referida 

professora, em termos de mudanças no ensino de língua materna, restringiu-se 
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à aferição de conteúdos mínimos devido ao baixo nível de letramento dos 

alunos. 

 

 4.1.1.5. Profª Mônica 

 

                Crenças inferidas: 

a) A comunicação se estabelece mesmo com as variedades linguísticas 

diferentes. 

b) Não há uma variedade melhor do que outra. 

c) O ensino deve ser baseado em fatos da atualidade com o uso de textos 

jornalísticos. 

d) As aulas de hoje são mais dinâmicas. 

e) É muito importante estar ciente das propostas para o desenvolvimento 

do trabalho. 

 

               Professora Mônica graduou-se pela FAHUPE em 1991, ingressando 

na Prefeitura do Rio de Janeiro como Prof. I de Língua Portuguesa em 1994. 

               Mônica declarou que leu títulos e artigos sobre a reformulação do 

ensino de língua materna e considera muito importante estar ciente dessas 

propostas para o desenvolvimento do seu trabalho.  

                Afirma que houve uma grande mudança na sua maneira de trabalhar, 

justificando essa ocorrência a partir das novas orientações dadas pela SME, 

como também sua participação em vários cursos de atualização oferecidos 

pelo mesmo órgão citado anteriormente e pela 8ª CRE23.                               

               As mudanças percebidas pela professora estão focadas na natureza 

dos textos, no tratamento da gramática e no conhecimento dos alunos.  

               Mônica cita apenas a inclusão de textos jornalísticos em suas aulas. 

Não se refere ao trabalho com outros gêneros textuais. Podemos depreender 

que a docente acredita que seu trabalho fica mais atualizado, trazendo para 

sala de aula esses textos retirados de jornais, evidenciando questões 

discutidas da realidade atual. 

                                                           
23

 Coordenaria Regional de Educação do Rio de Janeiro. 
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                A professora declara que as aulas de hoje ficaram mais dinâmicas 

com as mudanças, propiciando o desenvolvimento do senso crítico dos alunos.  

                Ao ser indagada sobre o papel das variedades linguísticas e da 

padrão no ensino de língua portuguesa, destaca que não há uma variedade 

melhor que a outra. 

               A professora Mônica foi bastante sucinta em suas respostas, portanto 

não conseguimos esclarecimentos maiores sobre seu trabalho.   

 

 

  4.1.1.6. Profª Elisabete 

 

                Crenças inferidas: 

a)  Hoje se dá mais importância aos textos e todas as questões são 

baseadas nele. 

b)  Procura-se tirar muitos conteúdos de um texto. 

c) O ensino deve ser baseado em fatos da atualidade, passando para o 

aluno a importância da Língua Portuguesa. 

d) Com base em fatos da atualidade, fazer com que o educando 

desenvolva seu senso crítico. 

          

               A professora Elisabete graduou-se em 1991 pelas Faculdades 

Integradas Simonsen. Em 1994, ingressou na Prefeitura do Rio de Janeiro 

como Prof. I de Língua Portuguesa. 

               Elisabete declarou no início do questionário que tinha conhecimento 

das propostas de reformulação do ensino de língua materna e, inclusive, leu 

alguns títulos sobre o assunto. Ela declara também que suas práticas sofreram 

mudanças a partir das novas orientações da SME. 

               A docente foi bastante sucinta em suas respostas. Ainda assim  

conseguimos inferir quatro crenças sobre mudanças no ensino de língua 

materna. 

               Pelas crenças apresentadas, podemos depreender que a professora 

entende que as mudanças no ensino partem de um trabalho mais profundo 
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com textos, mas também da tematização das aulas com fatos da realidade 

atual.  

               Não ficou explícito o que a professora quis dizer ao falar que precisa 

passar a importância da língua portuguesa. E, em seguida, completa dizendo 

que precisa desenvolver o senso crítico do aluno. É possível que Elisabete 

queira ressaltar para seus alunos que o domínio da língua tem relação com a 

plena participação social, pois, através dela, nós nos comunicamos, temos 

acesso à informação, expressamos e defendemos nossos pontos de vista, 

como também produzimos conhecimento (cf. BRASIL, 1997, p. 21). 

               Ao ser indagada sobre alguma orientação dada pelos pesquisadores 

e que ela tenha acatado, cita a produção de textos. Possivelmente, a 

professora inseriu em suas aulas uma forma diferente de se produzir textos, ou 

mesmo, não o fazia e, então, passou a produzi-los com os alunos a partir de 

sugestões propostas no contexto da mudança no ensino. 

               Podemos perceber uma inconsistência em relação ao ensino da 

gramática. Elisabete declara que tira muitos conteúdos de um texto.  Num outro 

ponto do questionário, ao descrever, em linhas gerais, o seu planejamento e 

práticas, ela relata que usa textos e baseada nele faz algumas questões de 

gramática. Esses fatos dão um indicativo de que o texto pode estar sendo 

usado apenas como pretexto para trabalhar com a gramática prescritiva e 

formal. Não obtivemos mais informações para chegar a uma conclusão mais 

exata. 

               Ao responder sobre o papel das variedades linguísticas e da padrão 

no ensino de língua materna, a docente já exterioriza uma visão mais em 

conformidade com os PCN: “a comunicação se estabelece mesmo com 

variedades diferentes e  os falantes podem interagir entre si de modo eficiente”.  

 

 

4.1.1.7.  Profª Viviane 

 

              Crenças inferidas:  
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a) A reformulação do ensino de língua materna baseia-se numa forma de 

ensinar a língua materna voltada para textos, para a gramática textual 

ou contextualizada. 

b) Deve-se ensinar a língua padrão como uma forma de instrumentalizar o 

aluno para ter acesso a certos níveis de informação. 

c) Trabalhar o texto verbal e não verbal, uma exigência cada vez maior 

num mundo digital. 

d) Trabalhar com hipertexto. 

e) Dar ênfase na produção textual e na estratégia de reescritura do próprio 

texto produzido. 

f) As práticas mudaram porque o aluno mudou e as exigências do falante 

mudaram. 

g) As variedades são ensinadas e trabalhadas em sala de aula como uma 

maneira de fazer o aluno saber que não existe só um falar válido, real e 

significativo em língua portuguesa. 

h) O ensino de língua materna deve ser voltado para o texto e para a 

produção do texto . 

i) O ensino de língua materna deve explorar os gêneros textuais e 

trabalhar a gramática textual e de uso. 

 

               A professora Viviane graduou-se em Letras pela UFF. Ingressou na 

Prefeitura do Rio de Janeiro em 1985 como professora do 1º segmento. Em 

1994, ingressou nesse mesmo órgão, como professora de Língua Portuguesa. 

Iniciou, em 2013, um curso de especialização em Leitura e Escrita na UFF, 

mas não concluiu. Fez um curso de extensão na PUC sobre leitura no ano 

passado. 

               Ao ser indagada sobre os documentos e/ou livros que tenha lido 

sobre mudanças no ensino de língua portuguesa, a professora disse que leu 

diversos livros e os PCN. 

               Podemos concluir, por suas crenças que a professora encontra-se 

bastante atualizada sobre os princípios que norteiam o ensino de língua 

portuguesa. Assim, o seu trabalho, pelas crenças professadas, estaria em 

consonância com alguns objetivos gerais encontradas nos PCN: 
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 expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la 

com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a 

palavra e produzir textos – tanto orais como escritos – 

coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos 

objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 

 utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da 

variedade lingüística valorizada socialmente, sabendo adequá-

los às circunstâncias da situação comunicativa de que 

participam; (BRASIL, 1997, p. 33) 

 

 

               Observando a resposta dada à pergunta nº 3 (seção 4.1), acerca da 

aplicabilidade, em sala de aula, das sugestões dadas por pesquisadores, 

percebemos que, devido à dificuldade dos alunos, a professora, em 

determinadas ocasiões, afasta-se de suas crenças e retoma o ensino 

tradicional. Barcelos esclarece a atitude da professora: 

 

As crenças, necessidades e expectativas do aluno parecem ser 

um dos fatores que mais afetam a prática do professor e suas 

crenças e, talvez, a mudança em ambas. (BARCELOS, 2006,p. 

29) 

 

               Possivelmente trabalhar uma gramática descontextualizada, com 

exercícios de identificação e nomenclaturas, seja realmente mais fácil para o 

professor em momentos de grandes adversidades. Pela afirmação da docente, 

essa retomada do ensino tradicional é mais fácil para o professor, mas não 

para o aluno, como enfatizado no trecho “mesmo face às dificuldades dos 

alunos”.  

               Viviane declarou que não houve uma mudança muito profunda no seu 

trabalho. É possível que seu trabalho tenha sido modificado gradualmente pelo 

fato da docente não se distanciar dos elementos novos no ensino, ou seja, 

acompanhar através de cursos e leituras essas mudanças. Ela atribui as 

mudanças acontecidas ao próprio alunado que mudou, às novas exigências da 

sociedade (principalmente devido às novas tecnologias), à sua experiência 

trabalhando com formação de leitor em Sala de Leitura24 e ao curso de 

extensão sobre leitura feito na PUC. 

                                                           
24

 As Salas de Leitura da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro são espaços voltados, principalmente, 

para a promoção da leitura literária.  As principais atribuições do Professor Regente de Sala de 
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               Ao responder sobre o papel das variedades linguísticas e da padrão 

no ensino da língua portuguesa (pergunta nº 11, seção 4.1), a professora 

mostrou, mais uma vez, que suas crenças estão em correspondência com as 

orientações dos PCN e o trabalho com gêneros textuais, visto que ela não 

elege a língua padrão como a melhor.              

                Viviane destaca alguns problemas para o desenvolvimento do seu 

trabalho: “um aluno muito deficiente na alfabetização” e a indisciplina.  Esse 

comentário sobre indisciplina é recorrente em vários pontos do questionário, 

como ao responder a terceira questão: “A clientela está muito difícil.” Como 

também ao comentar sobre melhorias do aprendizado: “O retorno tem sido 

cada vez menor...” 

                Apesar da professora demonstrar que está sempre investindo em seu 

trabalho, ela não percebe aceitação por parte dos alunos, causando-lhe, 

portanto, um certo desânimo.  

 
 

       4.1.2. Confrontando os resultados 

 

               Após discutirmos individualmente os dados obtidos a partir das 

respostas às questões propostas, vamos confrontá-los, não para realizarmos 

generalizações, mas para observarmos recorrências, coerências e 

contradições entre eles.                         

               Prosseguiremos confrontando os resultados, agrupando-os de acordo 

com as perguntas da pesquisa. 

 

4.1.2.1. Quais as mudanças que ocorreram no ensino de língua materna? 

 

                As mudanças no ensino de língua materna foram percebidas por seis 

entre os sete professores investigados. Professora Alice demonstrou esse 

                                                                                                                                                                          
Leitura são a promoção de leitura e a formação de leitores na escola. Para exercer essa função é 

necessário que o professor apresente algumas qualificações indispensáveis, dentre elas ser leitor, 

goste de ler e de compartilhar leituras, buscando sistematicamente ampliar suas possibilidades de 

leitura crítica da realidade, como também estar aberto ao desenvolvimento de novas práticas e ao 

constante aperfeiçoamento no trabalho de Sala de Leitura. (cf. Resolução SME nº 1072, de 31 de 

março de 2010) 
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conhecimento de forma indireta e essa observação foi relatada na seção 

4.1.1.3. . Professora Sônia foi a única a não admitir o conhecimento sobre as 

propostas de reformulação, embora afirme que está sempre mudando seu 

trabalho. 

               Dos professores que admitiram explicitamente as mudanças, Mônica, 

Elisabete e Márcia atribuíram essa realização às orientações recebidas da 

SME do Rio de Janeiro. Márcia também declara a contribuição do curso de 

especialização em Língua Portuguesa feito por ela.   

               Pelas crenças desse grupo de professores, o foco da mudança 

converge para a leitura. Apenas Alice não faz referência à leitura.  

               Sônia entende a leitura como elemento central do ensino de língua 

materna. Mauro e Elisabete destacam a necessidade de textos com temas 

importantes ligados à vivência do aluno. Mônica defende a inclusão de textos 

jornalísticos. Viviane acrescenta textos de mídias digitais.  

               Apenas duas professoras fizeram referência aos gêneros textuais em 

suas respostas: Márcia e Viviane. Como essas duas docentes, recentemente, 

realizaram estudos sobre o ensino de língua materna, é possível que esse 

conhecimento seja, portanto, proveniente desse estudo. No entanto, Márcia 

apresenta uma divergência com relação a esse conceito, pois, ao dizer que 

parte “do que é utilizado pelo aluno para a linguagem formal, padrão que é 

desejável”, a professora acaba elegendo uma variedade como melhor, 

descaracterizando a noção de gênero.                

               As professoras Sônia e Alice associam as mudanças no ensino ao 

reducionismo. Percebemos uma crença muito forte na atuação da professora 

Alice: adequar é reduzir. Sônia já trata esse problema de forma velada. 

Conforme as professoras percebem que os alunos não acompanham, elas 

reduzem ou simplificam o conteúdo. Mauro, enfrentando o mesmo problema, 

recorre à apresentação de conteúdos em trechos menores.  

               Depreendemos das crenças de Alice e Sônia que o alunado 

apresenta problemas de alfabetização25, de letramento26. Quando as 

                                                           
25

  Nosso entendimento aqui é que alfabetização “refere-se à aquisição da escrita enquanto 

aprendizagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é levado 

a efeito, em geral, por meio do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal”. (TFOUNI, 

1997, p. 9)  
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professores foram questionadas sobre algum evento que as tivesse levado a 

mudanças em suas práticas, elas sinalizaram o problema do nível de 

alfabetização dos alunos. Sônia afirmou que muda de acordo com os alunos 

que tem. Em outras questões, afirmou precisar “realfabetizar” seus alunos. 

Alice declarou: “..quando me deparo com alunos mal alfabetizados percebo que 

alguns conteúdos ficam inviáveis de ser ensinados”.  Podemos concluir, 

portanto, que as professoras entendem como mudanças no ensino de língua 

materna o fato de terem que lidar com alunos que ainda não completaram seu 

processo de alfabetização. 

               Os PCN destacam um grande problema a ser enfrentado pela escola 

acerca do preconceito linguístico e que requer mudanças: 

 

 

A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades 

dialetais27. Identificam-se geográfica e socialmente as pessoas 

pela forma como falam. Mas há muitos preconceitos 

decorrentes do valor social relativo que é atribuído aos 

diferentes modos de falar: é muito comum se considerarem as 

variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou 

erradas. 

 O problema do preconceito disseminado na sociedade em 

relação às falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como 

parte do objetivo educacional mais amplo de educação para o 

respeito à diferença. Para isso, e também para ensinar Língua 

Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos: o de 

que existe uma única forma “certa” de falar - a que se parece 

com a escrita – e o de que a escrita é o espelho da fala – e, 

sendo assim, seria preciso “consertar” a fala do aluno para 

evitar que ele escreva errado. Essas duas crenças produziram 

uma prática de mutilação cultural que, além de desvalorizar a 

forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se 

fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que 

a escrita de uma língua não corresponde inteiramente a 

                                                                                                                                                                          
 

26
 Entendemos letramento como o produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como 

sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las 

significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever. (BRASIL, 

1997,p. 21) 

27
 Variedades dialetais ou dialetos são compreendidos como os diferentes falares regionais presentes 

numa dada sociedade, num dado momento histórico. (BRASIL, 1997, p. 26) 
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nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um deles 

tenha em dado momento histórico. (BRASIL, 1997, p. 26) 

 

               

               Já é possível encontrarmos, nesse grupo de professores, crenças 

professadas que rompem com esse preconceito. Crenças que foram mudadas 

para estabelecimento de outras, mudando a atitude diante das variedades. 

Mauro, Viviane e Mônica expressam claramente que não elegem uma 

variedade como melhor que a outra. Todavia, Márcia menciona que a 

linguagem formal, padrão é a desejável, entrando em contradição com outras 

crenças suas apresentadas. Mauro já discute com os alunos que muitos erros 

seriam uma questão de inadequação à situação comunicativa. Sônia diz que 

fala sobre essa questão com os alunos, entretanto eles não compreendem 

muito bem . 

 

               

4.1.2.2. Quais são os entendimentos do que hoje em dia deva ser uma 

aula de língua materna? 

 

               Acreditamos que para os professores investigados a aula de língua 

materna deve ter como eixo central textos relacionados ao cotidiano do aluno, 

às suas vivências. Se, os professores falam de textos do cotidiano do aluno, de 

suas vivências, podemos supor que eles apontem para os diversos gêneros 

textuais. Podemos entender dessa forma com base na definição de gêneros 

textuais dada por Luiz Antônio Marscuschi: 

 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa 

vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos 

característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração 

de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 155)   

 

  

               É de fato possível que os professores, sem dominar a terminologia 

relativa aos gêneros textuais, estejam entendendo, por exemplo, que usam e 
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precisam usar em suas aulas panfletos, anúncios, notícias jornalísticas, bate-

papo em computador e outros.  

               Alice, Elisabete, Mauro, Viviane, Mônica e Márcia, seis dos sete 

investigados, têm em suas crenças referências ao trabalho, em suas aulas, 

com textos do cotidiano e da vivência do aluno. 

               Acreditamos também que o trabalho realizado a partir desses gêneros 

textuais tenha favorecido uma interação maior entre os alunos em si, e, entre 

professor e alunos. Essa interação maior foi constatada por Márcia, Mônica, 

Elisabete e Mauro. Portanto, depreendemos que, mesmo de uma forma 

bastante incipiente, o estudo orientado pelos gêneros textuais já começa a 

fazer parte das crenças e ações dos professores. 

               Outro fator merecedor de discussão é a gramática.  Na seção “A 

prática de reflexão sobre a língua” dos PCN, há um trecho que retrata o 

problema encontrado:  

 

 O ensino de Língua Portuguesa, pelo que se pode observar 

em suas práticas habituais, tende a tratar essa fala da e sobre 

a linguagem como se fosse um conteúdo em si, não como um 

meio para melhorar a qualidade da produção linguística. É o 

caso, por exemplo, da gramática que, ensinada de forma 

descontextualizada, tornou-se emblemática de um conteúdo 

estritamente escolar, do tipo que só serve para ir bem na prova 

e passar de ano – uma prática que vai da metalíngua para a 

língua por meio de exemplificação, exercícios de 

reconhecimento e memorização de nomenclatura. Em função 

disso, tem-se discutido se há ou não necessidade de ensinar 

gramática. Mas essa é uma falsa questão: a questão 

verdadeira é para que e como ensiná-la. (BRASIL, 1997, p. 31) 

 

 

               Devido à prática de ensino da gramática de forma descontextualizada 

durante muito tempo, temos muitas incoerências nas crenças dos professores 

relacionadas à questão. Professor Mauro, mesmo demonstrando ter bastante 

conhecimento através de leituras, apresentou várias contradições já apontadas.  

Professora Elisabete deu indícios de que faz uma trabalho descontextualizado, 

mesmo declarando ter conhecimentos sobre as mudanças. Com todas essas 

contradições sobre o ensino da gramática, temos avanços, pois os professores 

têm ao menos noções de como trabalhar de forma contextualizada a gramática. 
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O tratamento dado à gramática que foi muito bem ilustrado no excerto acima, 

retirado dos PCN, é uma prática bastante arraigada e presente nas salas de 

aulas há muito tempo. Sendo assim, Barcelos pode esclarecer o que leva a 

essa situação embaraçosa, já que, preenchemos todos os requisitos para 

concluir que estamos diante de uma crença central. 

 

Quanto mais centrais as crenças (ou seja, incorporadas mais 

cedo, mais relacionadas com nossa emoção e identidade, e 

mais interrelacionadas com as crenças), mais difícil mudá-las 

porque uma mudança (adição ou abandono de uma crença) 

implicaria uma mudança em todo o sistema conforme afirmado 

por Rokeach (1968) e Woods (1996). De acordo com Woods, a 

mudança de uma crença torna-se difícil então,pois, como estão 

interconectadas uma às outras, é preciso que haja uma 

desconstrução de algumas crenças para que outras possam 

ser incorporadas. É preciso não só haver uma alternativa para 

ocupar o lugar dessa crença como também essa alternativa ser 

reconhecida como plausível de ocupar esse lugar nessa 

estrutura. (BARCELOS, 2007, p. 118) 

 

  

               Viviane, Elisabete e Mauro fazem referência à produção textual. 

Mauro citando apenas como parte de seu planejamento de aula, de unidade. 

Elisabete cita a produção de texto como uma orientação dada pelos 

pesquisadores e que foi acatada por ela. A professora Viviane entende que o 

ensino deve ser voltado para a produção textual e a necessidade de dar maior 

ênfase na estratégia de reescritura do próprio texto produzido. 

               A avaliação diagnóstica também tem um papel relevante nas aulas de 

língua materna, já que há necessidade de modalizar os conteúdos a serem 

trabalhados. Observemos, assim, um trecho dos PCN que ressalta essa idéia: 

 

 

               A organização dos conteúdos de Língua Portuguesa 

em função do eixo USO REFLEXÃO USO pressupõe um 

tratamento cíclico, pois, de modo geral, os mesmos conteúdos 

aparecem ao longo de toda escolaridade, variando apenas o 

grau de aprofundamento e sistematização. Para garantir esse 

tratamento cíclico é preciso seqüenciar os conteúdos segundo 

critérios que possibilitem a continuidade das 

aprendizagens.(BRASIL, 1997,p. 36-37)  
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4.1.2.3. Os efeitos dessa mudança foram considerados positivos ou 

negativos? 

 

               Mônica e Márcia perceberam que as aulas ficaram mais dinâmicas 

com as mudanças. Já Mauro percebe que o estudo da linguagem com os 

conteúdos contextualizados desperta o interesse da maioria dos alunos.  É 

possível que esse dinamismo observado por Márcia e Mônica seja decorrente 

da forma dos conteúdos contextualizados, citados por Mauro. Elisabete afirma 

que com as mudanças ocorridas, os alunos puderam se expressar melhor. 

               Ao perguntarmos se as mudanças trouxeram melhorias no 

aprendizado e se os alunos ficaram mais motivados, não houve unanimidade. 

Márcia, Mauro, Elisabete e Mônica, como já discutimos anteriormente, 

responderam positivamente. Alice não observou muitas melhorias, nem 

motivação. Sônia, simplesmente, respondeu às questões com uma única 

palavra: “não”. Viviane concordou parcialmente, contudo destacou que tem 

recebido um alunado muito deficiente na alfabetização, causando desânimo 

para realizar mudanças e diz: “O retorno tem sido cada vez menor e de baixa 

qualidade”.  

               Sônia e Alice enfatizam em seus depoimentos a dificuldade 

encontrada em seus trabalhos devido à deficiência na alfabetização dos 

alunos, mencionada anteriormente. 

               Viviane e Sônia, em diversos pontos do questionário, expõem  

problemas disciplinares. As duas professoras inclusive dão indícios da 

percepção de um clima de hostilidade por parte dos alunos. 

               Podemos concluir que há muitos fatores contextuais influenciando no 

trabalho do professor, seja impedindo o surgimento de novas crenças, seja 

desfavorecendo sua atuação pautada pelas novas crenças.   

               Como nosso objetivo não é realizar generalizações, gostaríamos de 

finalizar esta seção com um dizer do professor Mauro. Esse comentário do 

professor foi sua resposta dada ao ser indagado sobre a motivação dos alunos 

terem aumentado nas aulas de hoje. 
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“O estudo da linguagem com os conteúdos contextualizados já 

despertam, normalmente, o interesse da maioria. Quando o 

rendimento é visivelmente melhor, o interesse é maior. „Devagar 

também é pressa‟.” 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.2. Grupo focal 

 

               O grupo focal foi realizado no dia 22 de junho do corrente ano, 

tendo como participantes as professoras Mônica, Elisabete e Viviane28.  

               As três professoras, ao serem solicitadas a responder o questionário, 

foram indagadas, também, sobre a possibilidade de continuar participando da 

pesquisa e, assim, concordaram, não apresentando nenhuma objeção.  

               Concluímos que seria melhor fazermos a moderação, e, dessa forma, 

não correríamos o risco do afastamento de nossos objetivos. 

               Iniciamos a sessão com a apresentação de vídeo29 contendo uma 

entrevista feita com o professor José Luiz Fiorin e, em seguida, fizemos a 

discussão, a qual foi registrada num áudio de quarenta e seis minutos de 

gravação. 

               Optamos por apresentar e analisar os dados obtidos fazendo uma 

divisão temática e, em seguida, tecemos algumas considerações mais gerais.      

A princípio elaboramos um roteiro para a discussão, o qual acabou sendo 

modificado pelo andamento da própria discussão.  

 

 

4.2.1. Variedades linguísticas  

                

               Após a moderadora tecer comentários sobre o vídeo apresentado, ela 

indaga as participantes sobre o uso das variedades em aula, se sempre foi da 

forma apontada por José Luís Fiorin ou se houve mudanças no tratamento.  

                                                           
28

 São nomes fictícios, conforme  já esclarecido na seção 3.2.2. . 

29
 Descrevemos em linhas gerais esse vídeo  em nota na seção 3.2.3.2.. 
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                A professora Viviane é a primeira participante a dar seu depoimento. 

Ela se qualifica como uma professora tradicional, já que trabalha com o aluno 

para ele fazer uso de uma linguagem mais formal. Conforme podemos 

observar no excerto abaixo: 

 

Viviane: Olha só, eu acho que eu sou uma professora um pouco tradicional. E eu 

trabalho com a norma culta sim. A norma que eles trazem de casa é uma norma que 

eles já conhecem, já utilizam, é do conhecimento deles. Então eu vou ter que mostrar 

uma coisa nova e eu acredito que certos níveis de informação, se ele quiser acessar 

algumas informações, não que ele não falará bem, mas se ele quiser... ele vai ter que 

saber essa norma culta. Ele vai ter que... Eu até tava pensando isso Fiorin falou. É 

certas coisas...Vamos dizer que ele pega um artigo, queira saber alguma coisa 

daquele artigo, eu não sei... ele vai ter que ter um entendimento... vai se desembolar 

dali. E o que o professor falou: a norma que eles trazem de casa não é pra ser 

desprezada, mas não é uma coisa que eu tenha que ensinar. Eles já trazem! Já é do 

conhecimento deles. O que a gente pode fazer é aquela pontezinha, sabe? Entre o 

que eles trazem de casa e a norma culta. Tá, você diz assim: "Agora existe um outro 

jeito." Você diz lá na sua casa, com a sua mãe, com teu pai, com seus amigos, seus 

irmãos, mas existe um outro jeito. Esse outro jeito é assim. É assim que você vai 

encontrar, por exemplo, num livro. Num livro que esteja explicando alguma coisa... 

Mônica: Uma pesquisa que ele vai ter que fazer.,  

Viviane: ...num jornal, alguma coisa, num livro de pesquisa, ou até num site de 

pesquisa. 

Mônica: Cartazes que eles fazem muito.  

Viviane: Então você vai encontrar desse jeito. E como é que você vai entender as 

coisas desse jeito? 

 

 

                 Ela diz que trabalha com a norma culta, porque a norma que eles 

trazem de casa já é bastante dominada por eles. A docente prossegue 

acrescentando justificativas para a exploração de uma linguagem mais formal 

na sala de aula: acessar alguma informação, se “desembolar” da situação 

comunicativa, cabe, então, ao professor fazer essa “pontezinha” entre uma 

linguagem e outra.  

               A professora Viviane adverte que, para determinados alunos, aqueles 

muito “encapetados”, esse formato de aula fica inviável. Assim, a docente usa o 

formato mais tradicional, sem trocas, sem diálogo, porque à medida que a aula 

fica mais tradicional, fica mais “autoritária”. Para manter a disciplina, a aula não 

pode ser aula dialogada. O formato tradicional ajuda a ser “autoritário”. 

 



93 
 

Viviane: Mas gente, isso é pra um tipo de aluno. Eu já descobri que é pra um tipo de 

aluno. Aquele aluno, encapetado, aquela turma, eu tô com uma turma muito difícil. Eu 

lanço mão porque na verdade, quando você é mais tradicional, você acaba sendo 

mais é... autoritária em certas coisas. E se a gente não tiver uma rédea ali, eles até se 

matam gente. Eu digo pra vocês: Se batem, socam uns aos outros, dão bofetadas, se 

jogam no chão. E aí o que que acontece, eu tenho que manter. Se eu tiver que 

manter, gente... eu vou ter que ter uma certa autoridade.  

 

 

               Elisabete, por sua vez, diz que tenta colocar o que “eles trazem de 

casa”, faz transposições de um nível de linguagem a outro. Procura mostrar 

como eles podem dizer de outra forma. Para ela é um grande problema o fato 

dos alunos passarem pouco tempo na escola e mais tempo em casa. Assim, o 

trabalho fica mais difícil. As turmas numerosas e agitadas também dificultam o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

 Elisabete: Ah eu... eu... você já conhece o jeito que eu trabalho. Eu tento assim, aquilo 

que eles trazem, né, de casa, eu tento colocar ali, eles trouxerem, aplicar, mostrar que 

eles podem dizer de uma outra forma as coisas. Que as coisas podem ser faladas de 

uma outra maneira. Só que é difícil, né? É difícil porque aquilo ali, esse jeito deles 

falarem, a linguagem deles é uma coisa, eles passam mais tempo lá, em casa do que 

aqui na escola. Então se torna um trabalho difícil, mas eu acho que assim a gente 

consegue. Você vai devagar, né? Um pouquinho de cada vez. Porque é difícil. As 

turmas são numerosas. São agitados mesmo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor 

né? Pra ele ver que ele tem que falar também de uma outra maneira porque os meios 

de comunicação, as outras coisas. Tudo ele vai, pra entender ele vai depender, né... 

daquela linguagem melhor, não daquela linguagem que ele usa lá em casa, com os 

colegas, com os amigos, né? Eu tento assim, né, não sei se vai dar certo não, mas... 

 

               Mônica inicia sua fala, lembrando às colegas que as apostilas30 

trazem material para trabalhar essa questão com os alunos. Os livros didáticos 

escolhidos também o fazem. A docente menciona a metáfora da roupa31 para 

adequação da linguagem. Procura corrigir os alunos dizendo que aquilo que foi 

dito ou escrito não estaria adequado à situação. A docente não fala mais que 

estaria errado. 

 

                                                           
30

 As apostilas são os  cadernos pedagógicos elaborados pela SME com atividades de acordo com a 

proposta atual de ensino de Língua Portuguesa e com os PCN. 

31
 A professora explica a metáfora em sua fala. 
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Mônica: Eu penso dessa forma também e as apostilas elas já trazem esse material. 
Pra você trabalhar. Os livros também. Nós procuramos escolher livros que já estejam 
adequados. Eu falo com eles que é igual, até a professora que é a Ana falou uma vez, 
eu guardei aquilo no armário. Quando você vai sair você abre o seu armário e vai 
escolher a roupa adequada pra o evento que você vai. Aí eu falo com eles: Vocês que 
vão se formar, vocês que vão a algum lugar, vocês não vão chegar na solenidade de 
shortinho e de top. Então assim é a linguagem adequada, até eu falo isso. Não falo 
mais. "Ah professora, tá errado?" Não. Não está adequado. tem que escrever de uma 
outra forma. Forma adequada, porque vocês vão fazer prova. Vocês vão fazer o 
trabalho de História, de Geografia vocês não podem escrever da forma que vocês 
falam.  

 

 

               Enquanto Viviane demonstra uma postura mais autônoma, inclusive 

mudando paradigmas de suas aulas de acordo com a postura dos alunos,  

Mônica e Elisabete tem o seu trabalho bastante vinculado ao material didático 

oferecido pela SME. 

               Nas novas orientações da SME do Rio de Janeiro, temos um trecho 

que ratifica o trabalho que as professoras expuseram: 

 

A escola não é o único lugar de acesso letrado, mas torna-se o 

lugar privilegiado para isso pela mediação do professor, pela 

interação com os colegas, por ser um lugar de reflexão sobre o 

mundo letrado. Em que situações sociais, sociocomunicativas, o 

aluno interage, ou seja, utiliza-se do que consideramos como 

aspecto funcional, discursivo, da língua? Em que momentos ele 

faz uso, de forma mais ou menos competente, da oralidade e da 

escrita em situações discursivas? Quando,por exemplo, ele 

informa, apela, seduz, instrui, relata, argumenta etc.? Cabe ao 

professor, em sala de aula, estimular esses momentos, 

funcionando como mediador, no sentido de contribuir para 

ampliar a competência dos seus alunos nessas práticas 

discursivas. (RIO DE JANEIRO, 2013) 

 

 

               Mônica e Elisabete vão alternando os turnos, refletindo ainda sobre o 

uso das variedades.  

 

Mônica: Então quando eles chegam lá. "Ah professora, é dar um rolé". Não. Mas aqui 

essa resposta, você pode falar com um colega, mas aqui você não vai falar isso. Você 

tem que falar de outra forma. Como é que você falaria isso, como é que você explica 

isso, o que que significa isso?´ 

Elisabete: Eles tem até uma dificuldade né? Quando vê... o que significa essa 

expressão aqui? Vem muito assim na apostila. Aí eles ficam, ficam, ficam. Aí a gente 

tem que... Porque eles não, eles não estão acostumados, né. 
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Mônica: Isso, na apostila vem. Reporta pra uma coisa que eles entendem. Mas aqui 

vocês tem que escrever de uma outra forma. Forma adequada, porque vocês vão 

fazer prova. Vocês vão fazer o trabalho de História, de Geografia vocês não podem 

escrever da forma que vocês falam.  

Elisabete: E nem só na escrita né, na fala também, porque... gente, tem que saber se 

comunicar. Outro dia eu pedi um recado. Olha, mas o recado chegou lá embaixo todo 

assim distorcido, né, todo... não consegui com que troxessem o que eu queria. 

Mônica: Eu falo, num trabalho, numa entrevista. Pra você chegar num lugar, pra você 

falar com uma pessoa como você tem que falar. E nós fizemos entrevista, no oitavo 

ano nós fizemos entrevista. Eu falei: Como é que vocês vão se reportar, se dirigir a 

quem está sendo entrevistado? Então vocês tem que ter uma forma adequada, formal 

pra falar. Como é que vocês estão escrevendo? Então você revisa isso com eles. A 

gente tem que saber trabalhar isso.  

 

 

               Elisabete comenta que enviou um recado para a secretaria da escola 

e esse recado chegou bastante diferente aos destinatários, devido à dificuldade 

dos alunos para se comunicar. Mônica discorre sobre uma atividade sugerida 

no caderno pedagógico para o nono ano, na qual eles precisariam fazer 

entrevistas. Essa atividade gerou inúmeras oportunidades para discutir as 

variedades da língua. 

               Viviane comenta que a apostila tem pouca atividade envolvendo  

linguagem informal. Possivelmente a professora estaria se referindo a textos 

mais informais. Dessa forma, podemos entender que os cadernos pedagógicos 

privilegiavam textos mais formais.   

               As três professoras demonstraram uma preocupação grande em 

desenvolver o domínio da norma culta.  A professora Viviane qualificou-se 

como tradicional porque buscava mais o trabalho com a variante formal, 

usando o termo norma culta. A professora Mônica foi enfática ao dizer que os 

alunos tinham obrigação de saber a norma culta. 

 

 4.2.2. Mudanças no ensino de língua materna 

 

              Mônica afirma que agora mudou muito a maneira de ensinar a língua 

materna. Ela diz que começava colocando uma frase no quadro e partir dali 

explicava o conteúdo gramatical, não tinha a contextualização que tem hoje. 

Elisabete reitera com exemplos de tópicos gramaticais que foram trabalhados 
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dessa forma e dizendo que hoje é “tudo embutidinho no texto”.               

Contudo, Mônica declara que é um trabalho bastante difícil.  

 

 

Mônica: Ah, mudou muita coisa, porque antigamente, a gente planejava, assim que eu 

chegava dava a frase tal, a gente dava... eu... muito solto. Não tinha essa 

contextualização que tem agora. 

Elisabete: Substantivo. Vou falar hoje de substantivo. 

Mônica: Substantivos. Vou dar os tipos. Exemplo, tal... aí passava o exercício. 

Elisabete: É tudo voltado, né? É tudo lá embutidinho no... no texto, né?  

Mônica: Em parte de um texto, por menor que seja, uma tirinha, alguma notícia, 

alguma coisa. Então mudou muita coisa. Eu já saí da (...) eu saí ainda com aquilo: 

você para e ensina aquilo tudo, muito assim... depois que foi mudando. É difícil. Então 

mudança não é fácil não. 

 

 

               As professoras estão se referindo à forma como se deve trabalhar a 

gramática do texto. Muito bem observado pela professora Elisabete, ao dizer  

“embutidinho no texto”, dando uma indicação de que a preocupação não é 

fazer uma reconstrução de quadros descritivos constantes em manuais de 

gramática (cf. BRASIL,1998, p. 29). O importante seria discutir por que foi 

usado aquele recurso linguístico e com que propósito.  

               No documento que rege o trabalho de Língua Portuguesa da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, há uma advertência bastante ilustrativa sobre o 

assunto:  

 

Ao tomar, ainda, a frase, a oração ou período como pontos de 

partida para o ensino de Língua Portuguesa, a instituição 

escolar aposta numa visão estrutural da língua, descolada da 

sua função social. (RIO DE JANEIRO, 2013, p. 20) 

 

                

               Ainda discutindo sobre as mudanças na forma de ensinar a língua, 

Viviane informa que planejava pelos tópicos gramaticais. No entanto, hoje em 

dia, diz a docente: “A gente faz muita questão tirando do texto e muita coisa 

voltada para a produção de texto”.  

               A professora Viviane enriquece a discussão com informações que 

obteve em cursos pela “Olimpíada de Português” e curso que fez na PUC do 
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Rio de Janeiro. Ela declara que a primeira ação ao conhecer uma turma é uma 

produção textual diagnóstica e que não tem que corrigir todas as produções 

textuais. Enfatiza que adquirimos a leitura lendo e a escrita escrevendo, 

segundo a Neurociência. Portanto, Viviane afirma que os alunos tem que fazer  

várias redações. É necessário desenvolver a escrita. A professora é que não 

tem condições de corrigir todas as quarenta e duas redações.  

 

 

Viviane: Mas eles tem que fazer mais de uma, duas, tem que fazer três... vão fazer. 

Porque é uma questão de exercitar, mas é uma questão... aí foi um curso que eu fiz na 

PUC também. A gente vai adquirir a questão da leitura, né, lendo. Mas a questão da 

escrita... é escrevendo. Ah quanto mais melhor... quanto mais livros você ler, melhor 

você vai escrever. Isso aí tem que fazer um trans... transferir esse conhecimento de 

um lado pro outro, porque a neurolinguística, ela evoluiu e eles já descobriram que é 

uma determinada parte do cérebro vai desenvolver a leitura e outra determinada 

parte... eles se comunicam, tá? Não estou dizendo que não... vai estar mais voltado 

para a escrita. Então se você não desenvolver a escrita... Agora, eu vou ter condições, 

com quarenta e dois alunos na sala, vamos corrigir todas as quarenta e duas 

redações, três, quatro... não vai ter, não vai ter. Não vai ter. Então eu já, eu falei: Eles 

tem que fazer. Eu vou dar visto!  

 

 

               As professoras são indagadas novamente sobre mudanças nessa 

forma de desenvolver a aula. Mônica e Elisabete vão expondo seus pontos de 

vista: 

 

Mônica: Não, porque, eu só queria que ficasse... achava que se abrisse muito ia virar 

uma bagunça. 

Elisabete: Você queria manter uma distância, né? Senão o troço ia virar uma... 

Mônica: Seria né?  

Elisabete: Nem sei! Não tem nem nome pro que ia virar, né? Então a gente tinha 

sempre assim essa coisa de manter a ordem, né? Todo mundo... normalmente assim, 

uma atividade que a gente vai fazer... aí fala todo mundo ao mesmo tempo... 

Mônica: Você tem que separar... agora eles estão interagindo muito, né? 

Elisabete: Agora eles estão ficando mais acostumados. 

  

 

             Pelo que observamos, Mônica e Elisabete reafirmam mudanças na 

forma de desenvolver a aula, registrando uma maior interação na prática de 

sala de aula. Podemos depreender que o entendimento das professoras sobre 

interação é bem próximo do que Ávila descreve, citando Coracini: 
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Nos estudos de lingüística aplicada, a interação, tem sido vista 

como uma ação conjunta, cooperativa de professor e aluno em 

favor do processo de ensino e aprendizagem. (CORACINI, 

2005, apud ÁVILA, 2013, p. 80) 

 

 

4.2.3. Revisão de texto 

 

               Num ciclo de palestras com escritores, no Centro Cultural do Banco 

do Brasil, a professora Viviane reconheceu, pelo depoimento de quem vive da 

escrita, o quanto é importante a reescritura dos textos. Agora, essa estratégia 

faz parte de suas aulas. Os alunos, segundo Mônica, Elisabete e Viviane, não 

gostam de fazê-la, mas Viviane busca estratégias para conquistá-los a realizar 

essa tarefa. A docente, portanto, descreve um trabalho de reescritura orientada.  

 

Viviane: Eles caminham com aquele texto. Mas olha só, não dá pra ver se tem alguma 

coisa errada aí, não? Porque deve ter, né gente? Esqueceram disso, esqueceram 

daquilo, esqueceram daquilo outro. Isso antes de eu ver. Eu tenho que fazer uma 

estratégia de, de, de, de, que eles não gostam (...) de escrever (...) Toma! Já tá bom. 

Mônica: É, eles são assim.  

Elisabete: Parece que tem um medo daquilo. 

Viviane: Mas de novo? De novo. Que eu tenho que dar visto no caderno. Mas não é. É 

pra que eles reescrevam. Eu podia dar visto onde eles quisessem, não é isso! O 

problema é o quê? É a estratégia de reescritura. Então eu compro um papel que tem 

uma florzinha assim, tem um desenhozinho. Às vezes né gente... Aí eu dou pra eles: 

Não, porque agora vocês tem que passar pra esse papel! (...) porque eu só vou corrigir 

nesse papel... mentira, porque que eu não vou corrigir no outro? 

 

 

               Os PCN orientam o trabalho de reescritura, denominando-o de 

revisão de texto, conforme podemos observar abaixo: 

 

Um espaço privilegiado de articulação das práticas de leitura, 

produção escrita e reflexão sobre a língua (e mesmo de 

comparação entre linguagem oral e escrita) é o das atividades 

de revisão de texto. Chama-se revisão de texto o conjunto de 

procedimentos por meio dos quais um texto é trabalhado até o 

ponto em que se decide que está, para momento, 

suficientemente bem escrito. Pressupõe a existência de 

rascunhos sobre os quais se trabalha, produzindo alterações 
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que afetam tanto o conteúdo como a forma do texto. Durante a 

atividade de revisão, os alunos e o professor debruçam-se 

sobre o texto buscando melhorá-lo. Para tanto, precisam 

aprender a detectar os pontos onde o que está dito não é o que 

se pretendia, isto é, identificar os problemas do texto e aplicar 

os conhecimentos sobre a língua para resolvê-los: 

acrescentando, retirando, deslocando ou transformando 

porções do texto, com o objetivo de torná-lo mais legível para o 

leitor. O que pode significar tanto torná-lo mais claro e 

compreensível quanto mais bonito e agradável de ler. Esse 

procedimento – parte integrante do próprio ato de escrever – é 

aprendido por meio da participação do aluno em situações 

coletivas de revisão do texto escrito, bem como em atividades 

realizadas em parceria e sob a orientação do professor, que 

permitem e exigem uma reflexão sobre a organização das 

idéias, os procedimentos de coesão utilizados, a ortografia, a 

pontuação, etc. (BRASIL, 1997, p. 55) 

 

 

               A professora Viviane, veio se apropriar da ideia de revisão do texto e 

de reescritura após um ciclo de palestras com escritores, apesar dessa 

orientação constar nos PCN de Língua Portuguesa, como também no livro 

“Leitura, escrita, análise linguística: alguns pressupostos teóricos” da Prefeitura 

do Rio de Janeiro. As três participantes destacaram o papel de mediador 

exercido pelo professor nesse tipo de atividade.     

                Como Elisabete e Mônica não expuseram atividades semelhantes a 

Viviane, podemos entender o silêncio como a ausência dessa atividade nas 

aulas dessas duas docentes. Entretanto, esse fato não exclui a possibilidade 

de haver um trabalho de reescritura de forma menos sistemática, já que as 

professores, ao tratar das variedades linguísticas mencionaram uma discussão 

constante sobre como o aluno deve se expressar (acreditamos que oralmente e 

por escrito). 

 

 

4.2.4. Leitura 

               A moderadora solicita que as professoras discutam se o trabalho na 

aula de língua materna tem como eixos a produção de texto e também a 

leitura. Assim, Viviane expõe suas crenças e relata uma atividade de leitura 

bastante proveitosa que realizou com uma turma que não gostava de ler: 
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Viviane: Então, por exemplo, o livro que eu peguei foi do Robinson Crusoé. Oitavo 

ano! Aquele livro era pro sétimo. Um livro de... de... de... neoleitores. Mas eu tava com 

uma turma tão ruim, tão ruim, mas tão ruim do oitavo ano que era aquele livro mesmo. 

Era oito seis, oito cinco, uma coisa assim. Então, nós mesmos em sala de aula, 

parávamos, discutíamos, víamos se tinha algum preconceito, viu como é que tratava, 

viu como que o Robinson Crusoé chegou à ilha, como dominador, como colonizador. 

Ele não chegou ali: "Vamos dividir! Eu estou aqui de visita...". De maneira nenhuma. 

Então aquele falar era um falar o quê? Do homem branco, falar do colonizador, do que 

veio colocar poder. Ele vai dizer assim: "Essa terra é minha!". Gente, mas não tinha 

gente morando? E a gente polemizava, que porque, havia índios e a terra era dele 

como? Chegou lá e disse? Então é aquela coisa toda que a gente polemizou, né? E a 

questão do Sexta-feira, que foi uma questão que a gente fincou muito, sabe? E aí a 

gente, e aí eu acho que esse tipo de leitura dá um caldo, dá uma... dá um caldo 

depois, entendeu? Porque eles ficam debatendo, porque os parágrafos eram curtos e 

a gente fazia uma, um debate.  

 

 

               Mônica também fez um relato sobre uma atividade com leitura, cujo 

tema era o uso do celular. Possivelmente o tema atualmente bastante fecundo 

para uma discussão, acabou suscitando uma digressão no grupo.  Visto isso, a 

moderadora partiu para outro tópico da discussão, não esperando que 

Elisabete se posicionasse sobre a leitura.  

 

                              

 4.2.5. Oralidade               

 

               Ao serem indagadas sobre o trabalho com a oralidade, as professoras 

silenciaram, demonstrando não terem ainda o que relatar e opinar sobre o 

assunto. Após alguns segundos de silêncio, Viviane, então, inicia seu relato: 

 

 Viviane: Olha só, eu, é... atividade especificamente de oralidade? Não sei, acho que 

não. Tá sempre vinculado a alguma coisa. Passei um filme, dentro do nono ano, 

"Confiar". E ele fala sobre redes sociais. E eles ficaram muito motivados nesse filme a 

falar. Então eles trabalharam... então eu tinha até que dar uma pausa no filme em 

alguns momentos, porque eles queriam contar casos, eles queriam dizer o que que 

aconteceu, queriam falar... entendeu? E vivem... que é a menina... voce conhece esse 

filme, 
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               Podemos depreender que as crenças sobre o trabalho com a 

oralidade se restringem apenas a discussões sobre algum assunto que tenha 

despertado o interesse dos alunos, bem diferente da proposta dos PCN de 

Língua Portuguesa: 

 

Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o 

planejamento da ação pedagógica de forma a garantir, na sala 

de aula, atividades sistemáticas de fala, escuta e reflexão 

sobre a língua.  São essas situações que podem se converter 

em boas situações de aprendizagem sobre os usos e as 

formas de língua oral: atividades de produção e interpretação 

de uma ampla variedade de textos orais, de observação de 

diferentes usos, de reflexão sobre os recursos que a língua 

oferece para alcançar diferentes finalidades comunicativas. 

Para isso, é necessário diversificar as situações propostas 

tanto em relação ao tipo de assunto como em relação aos 

aspectos formais e ao tipo de atividade que demandam – fala, 

escuta e/ou reflexão sobre a língua. Supõe também um 

profundo respeito pelas formas de expressão oral trazidas 

pelos alunos, de suas comunidades, e um grande empenho por 

ensinar-lhes o exercício da adequação aos contextos 

comunicativos, diante de diferentes interlocutores, a partir de 

intenções de natureza diversa. É fundamental que essa tarefa 

didática se organize de tal maneira que os alunos transitem das 

situações mais informais e coloquiais que já dominam ao entrar 

na escola a outras mais estruturadas e formais, para que 

possam conhecer seus modos de funcionamento e aprender a 

utilizá-las. 

Não basta deixar que as crianças falem; apenas o falar 

cotidiano e a exposição ao falar alheio não garantem a 

aprendizagem necessária. É preciso que as atividades de uso 

e as de reflexão sobre a língua oral estejam contextualizadas 

em projetos de estudo, quer sejam da área de Língua 

Portuguesa, quer sejam das demais áreas do conhecimento. A 

linguagem tem um importante papel no processo de ensino, 

pois atravessa todas as áreas do conhecimento, mas o 

contrário também vale: as atividades relacionadas às diferentes 

áreas são, por sua vez, fundamentais para a realização de 

aprendizagens de natureza linguística. (BRASIL, 1997, p. 38-

39) 

 

 

               É fato que a modalidade escrita é preponderante nas práticas de 

ensino de língua materna. No entanto, o documento “Leitura, escrita, análise 

linguística: alguns pressupostos teóricos” adverte que as práticas de oralidade 
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também contribuem para ampliar a capacidade de interação do aluno, em seu 

diálogo com o mundo, não podendo ficar excluídas. Muitos acreditam que os 

usos orais da língua estão tão arraigados que não haveria necessidade de ser 

matéria de sala de aula. O texto falado tem sido usado apenas como ponto de 

partida para se chegar à produção escrita. Cabe, portanto, à escola ampliar 

essa competência de comunicação do aluno estimulando a reflexão sobre as 

variedades linguísticas, sobre adequações de uso para as diferentes situações 

e contra os preconceitos relacionados ao uso coloquial da fala (RIO DE 

JANEIRO, 2013, p. 36-37).    

              A moderadora retoma a discussão, solicitando o depoimento de 

Mônica e Elisabete sobre oralidade. Elas voltam a silenciar. Alguns instantes 

depois, Mônica tenta reestabelecer a discussão, mas não consegue. Dessa 

forma, a moderadora, buscando evitar constrangimento devido à lacuna na 

discussão, exemplifica com atividades realizadas em seu trabalho. Por 

conseguinte, Elisabete relata uma atividade de oralidade feita pela sua filha, 

que estuda numa instituição privada. Essa atividade, segundo a professora, 

seria uma boa sugestão para realizar com seus alunos. Observemos o excerto: 

 

Viviane: Então assim, nessas... uma atividade assim só de oralidade, acho que eu não 

faço não. Mas uma atividade que... há uma atividade depois agrega uma oralidade, 

sim. 

Pesquisadora: E vocês? 

Elisabete: Eu acho que eu nunca fiz nada assim não. 

Mônica: Um exemplo que seria o quê? 

Pesquisadora: Eu agora, eu resolvi fazer um jornal, com a minha turma. Só Deus sabe 

como vai ser, né? Mas aí eu quero... o que eu quero trabalhar: as duas faces... a 

Língua popular... a Língua mais formal... Né?  

 

 

 

4.2.6. Mudanças nos livros didáticos   

             

               Dando prosseguimento às discussões, as professoras são 

perguntadas pelas mudanças no ensino de língua materna acontecidas nos 

livros didáticos. As três docentes observam mudanças nos livros: 

 

Viviane: Acho que mudaram. Até por ser em função dos PCN. 
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Mônica: Mudaram bastante. 

Viviane: Eles tão com uma pegada mais linguística. Então, até por exigência dos PCN 

Mônica: Eles tem... Até tem... Língua em foco. Eles geralmente pegam uma questão, 

tira do texto, trabalha, contextualiza, depois tem a Língua em foco. Assim estão 

trabalhando seguindo os parâmetros, né? Mudou bastante. 

Elisabete: Nada é isolado, né? Tudo assim, uma coisa atrelada a outra, né? Muito 

legal, eles tão bem diferentes. 

 

 

              Elisabete relata sobre atividades extraídas de livros didáticos mais 

antigos que ela faz uso quando a turma fica bastante indisciplinada. 

Observemos o excerto:   

 

Elisabete: A gente tem uns livrinhos velhinhos, né?  Ali no armário, de vez em 

quando...  

Mônica: É.  

Elisabete: Eu gosto tanto desses livrinhos velhinhos, que tem um monte de exercícios. 

Quando eles tão falando muito, pego um livrinho velhinho daquele e passo bastante 

exercício. 

 

               Possivelmente a professora tenha observado que as atividades nos 

livros e apostilas mais atualizados demandam mais tempo e orientação por 

parte do professor. Ao passo que as atividades dos livros com uma proposta 

mais ultrapassada são mais simples e os alunos podem realizá-las de forma 

mais autônoma, não necessitando da mediação do professor. Dessa forma, a 

professora dá indícios de mudanças bastante acentuadas nos livros didáticos 

de língua materna. 

 

 

4.2.7. Gêneros textuais 

 

               Quando as professoras foram discutir sobre os gêneros textuais, 

Viviane, primeiramente, relata que seus conhecimentos acerca do assunto 

iniciaram nos cursos que fez pela “Olimpíada de Língua Portuguesa”. Vejamos: 

 

Viviane: ... eu lido com isso porque a Olimpíada de Língua Portuguesa e os cursos que 

eles ofereceram aqui no Rio e em Brasília, são baseados em gêneros textuais, então 

eu tive que aprofundar os meus estudos, porque senão eu não ia dar conta da poesia, 
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né? Texto de opinião e crônica. Inclusive eu participei da pesquisa da crônica. Eles 

selecionaram alguns professores, que tem disponibilidade, tempo pra isso e sugeriram 

algumas crônicas. Uma das crônicas que eu sugeri está no caderno de crônicas que 

eles colocaram, que é aquela... que tem gente que não gosta, que acha a crônica é... 

que discrimina, né? Eu não vejo por esse lado. Eu vejo, eu vejo... até tá no caderno da 

Prefeitura. E aí eu tive que me aprofundar, ali eu tive o primeiro contato com gêneros 

textuais. Veio uma professora da Universidade Federal Fluminense, dar aula pra gente 

num dos momentos, lá... Nós tivemos alguns cursos lá, que eram umas oficinas, 

baseadas nesses gêneros textuais... 

 

               Viviane ressalta que as discussões e oficinas que fez levaram-na a 

uma melhor compreensão da função social dos textos, evidenciando a 

necessidade de compartilhamento da produção textual. 

 

Viviane: Depois eles recomendam muito que, depois que se faz um texto, há uma 

questão social, porque o texto ele serve uma proposta social. Então não é pra ficar... 

pra fazer o texto e entregar pro professor, pro professor corrigir não! Então, por 

exemplo, se a poesia, no caso o que eu fiz foi poesia, tá? Por isso que eu tô falando... 

eu fiz um sarau dentro da sala, onde eles tinham que ler o texto, onde nós fizemos 

murais com os textos, aquela coisa toda. Na crônica, eles vão ter que fazer um 

momento de, por exemplo, imprimir, fazer alguma coisa que as pessoas fiquem 

sabendo, haja uma... um compartilhamento daquele texto... então o texto... porque 

senão fica um texto escolar, só pra ele, então eles não acham isso, eles acham que 

tem que ter uma função social, todo texto tem uma função social.  

 

 

               Elisabete demonstra ter conhecimentos dos gêneros textuais através 

das atividades dos cadernos pedagógicos, conforme podemos observar abaixo: 

 

Elisabete: Mas eles tão sempre... todos os textos que aparecem na apostila, né, quase 

todos vem as perguntas, né? Pra que que serve, o público que é destinado... 

 

 

        As três professoras encontram bastante apoio didático para o trabalho dos 

gêneros textuais nos já citados cadernos pedagógicos. Inclusive, quando 

Mônica descreve uma atividade, sem perceber, aponta tarefas de reescritura 

de texto. Observemos: 

 

Mônica: Tem muito assim, substituição de termos por outros que não alterem o 

sentido, eles tão trabalhando muito isso também. A parte de conexão, de coerência, 

eles tão fazendo isso. E esse passo-a-passo não é só uma vez não! Rascunhar e 
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depois fazer o texto, já pra produção de texto, montar pra produção de texto. Tese, 

trabalhando tese, que a tese... 

 

 

4.2.8. Retomando o tema “mudanças”                

 

               Retomando o tema “mudanças”, Elisabete declara que no momento 

que novas abordagens do ensino deram início, ela sentia receio, não 

acreditando ser capaz de conseguir trabalhar daquela forma. Agora a 

professora já consegue elaborar tarefas, conforme os novos caminhos 

apontados. Vejamos: 

 

Elisabete: E a gente, quando as coisas começaram a mudar assim, a gente... eu! Não 

sei você! Eu fiquei assim com um pouco de, de medo: "Eu não sei trabalhar desse 

jeito!" 

Mônica: É... mas é normal... 

Elisabete: Eu não sei. Eu só sei trabalhar... e depois você vai... aí, chega um momento 

que eu pego um texto, sem ser da apostila, e já começo a enxergar um monte de coisa 

que eu posso... ver... com aquele texto ali. 

Pesquisadora:  Trabalhar aquela gramática que tá ali no texto... 

Elisabete: É... eu falei: "Ih, ó... aqui... dá pra pegar isso, isso...”. Você já começa a  

ficar craque no negócio!  

 

 

               Viviane consegue concluir a discussão, caracterizando o momento 

atual como de transição. Portanto, segundo suas crenças, estamos nos 

“apropriando” ainda desses novos conhecimentos: 

 

Viviane: Se apropriar. A gente tá num momento de se apropriar, pra poder fazer isso. 

Então a gente às vezes... a gente vai prum lado... por isso que eu me entendo dessa 

forma. Às vezes eu vou mais prum lado do que pro outro, mas pra mim, nesse meu 

momento, que é um momento de transição, eu acho que é até... normal que isso 

aconteça. Não vai querer que eu dê uma aula totalmente... se eu recebi uma aula 

tradicional! Eu falei isso: "Eu acho que eu me sinto tradicional!", entendeu? Porque as 

cobranças que eu faço são cobranças... 
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4.2.9.   Considerações sobre as interações do grupo focal 

            

               No intuito de fazermos a triangulação de dados, optamos pelo grupo 

focal, pois ele faz emergir informações que nos levam a observar proximidades 

e diferenças entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem de fato (GATTI, 

2012, p. 70). Como não houve possibilidades de fazermos observação de 

aulas, o grupo focal juntamente com os questionários foram bastante eficazes 

nos nossos propósitos. 

               As três professoras colaboradoras, com exceção de raríssimos 

momentos da discussão, demonstraram conhecimento sobre as mudanças que 

estão acontecendo no ensino de língua materna. Esse conhecimento foi 

adquirido através de leituras, cursos e material de apoio, influenciando na 

mudança de suas crenças. As professoras citaram os PCN em alguns 

momentos, entretanto o documento atual da Prefeitura do Rio de Janeiro que 

rege o ensino de Língua Portuguesa, “Leitura, escrita, análise linguística: 

alguns pressupostos teóricos-metodológicos”, em momento algum. 

Acreditamos que as professoras não tenham conhecimento desse documento, 

o que não interfere no conhecimento que vem sendo construído através dos 

cadernos pedagágicos e suas orientações.  

               A professora Elisabete participou das discussões, sempre que 

possível, procurando a cumplicidade da Professora Mônica, já que as duas 

trabalham na mesma escola há vinte e um anos.  

              Quando Elisabete respondeu ao questionário, ela manifestou um 

trabalho com a gramática a partir de frases. Já no grupo focal a idéia passada é 

de conhecimento do ensino da gramática de forma contextualizada. Esse tipo 

de ocorrência nos leva à discussão que foi feita na seção 4.1.2.2., na qual 

percebemos o quanto é difícil a mudança de crenças muito arraigadas.  

               Mônica, em vários momentos da discussão, citou atividades nos 

cadernos pedagógicos, ratificando nosso entendimento que esse material de 

apoio tenha corroborado para as novas crenças de Mônica. Da mesma forma, 

esse material contribuiu para as mudanças no trabalho da professora Elisabete. 

               A participação da professora Viviane em cursos foi preponderante 

para sua formação, para a efetivação de mudanças em suas crenças sobre o 
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ensino. Os relatos da professora nos deixa uma reflexão a fazer: como 

determinados cursos conseguem fazer os professores apropriarem-se de 

conhecimentos para serem levados à sala de aula. 

 

 

                

                

             

 

            

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

               Buscamos neste trabalho descrever e analisar crenças de professores 

de Língua Portuguesa do segundo segmento do Ensino Fundamental da rede 

pública municipal do Rio de Janeiro sobre mudanças no ensino de língua 

materna. 

               Iniciamos a revisão de literatura com um breve histórico do ensino de 

português no Brasil, sendo nosso intuito mostrar a construção do ensino 

tradicional. Em seguida, apresentamos as mudanças propostas para esse 

ensino, através das contribuições dos pesquisadores, das mudanças 

evidenciadas nos livros didáticos, nos documentos construídos pela SME do 

Rio de Janeiro e dos PCN de Língua Portuguesa. Prosseguimos, então, com 

nossa fundamentação teórica, discutindo o conceito de crenças e suas 

implicações para o ensino e aprendizagem de línguas. 

               Nossos dados para a pesquisa foram gerados através de 

questionários, respondidos por sete professores, e um grupo focal com três 

professores e a assistência de um moderador.    

               Precisamos esclarecer que nossa pesquisa apresenta algumas 

limitações, pois com um número pequeno de sujeitos investigados e dos dados 

obtidos, não nos permite fazer generalizações, nem apresentar um quadro que 

corresponda ao pensamento típico do professor de Língua Portuguesa do 

segundo segmento do Ensino Fundamental do quadro permanente da 

Prefeitura do Rio de Janeiro sobre as mudanças no ensino de língua materna. 

Apresentamos aqui os resultados de uma pesquisa interpretativa, a qual reflete 

crenças, valores e práticas do grupo investigado. (cf. ALMEIDA, 2009, p. 174)  

               Tínhamos como objetivos específicos analisar se houve entendimento 

do que hoje em dia deva ser uma aula de língua materna, as mudanças que 

ocorreram e se os efeitos foram considerados positivos ou negativos. Podemos 
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concluir que esses objetivos foram alcançados, com algumas limitações, visto 

que não conseguimos realizar observações de aulas para confrontarmos as 

crenças professadas com as ações. No entanto, acreditamos que essa lacuna 

tenha sido parcialmente preenchida no grupo focal que realizamos, por ser uma 

técnica que nos faz perceber aproximações ou diferenças entre o que se fala e 

o que se faz.    

               Retomando, assim, as perguntas da pesquisa, vamos apresentar as 

conclusões a que chegamos em que ora discutimos crenças sobre mudanças 

no ensino de língua materna, ora discutimos mudanças nas crenças dos 

professores sobre essas mudanças, por estarem essas questões implicadas.  

              Optamos por iniciar a apresentação das conclusões pela indagação 

sobre se houve entendimentos do que hoje em dia deva ser uma aula de língua 

materna. Pudemos concluir que os professores participantes da pesquisa tem 

um entendimento muito próximo do que deveria ser essa aula de língua 

materna. 

               Pelas crenças desses docentes existe um trabalho centrado na 

leitura, que seria orientado pelos gêneros textuais. Com esse trabalho  

centrado na leitura, esbarramos imediatamente em fatores contextuais que 

dificultam bastante a sua operacionalização: alunos ditos “mal alfabetizados”, 

ou seja, alunos que ainda não completaram sua alfabetização estando 

cursando o segundo segmento do Ensino Fundamental. Os próprios PCN 

reconhecem a importância do aluno realizar essa leitura. Acreditamos que seja 

um problema ao qual não podemos deixar sem discussão nas instâncias 

cabíveis.  

              O ensino orientado pelos gêneros textuais pode ser considerado um 

tema recente dentro do ensino de língua materna.  Observamos, assim, que as 

crenças dos professores participantes estão ainda bastante incipientes. No 

entanto, há um trabalho sendo realizado. Acreditamos que o próprio material de 

apoio didático produzido pela SME do Rio de Janeiro tem sido um facilitador 

para a efetivação desse trabalho.  

               Os professores têm um entendimento que o ensino da gramática deve 

ser contextualizado, embora suas crenças sobre esse ensino encontrem-se 

bastante contraditórias. É justificável, pois é muito difícil banir do seu trabalho 

uma crença muito forte. Acreditamos que a maioria dos professores, mesmo os 
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mais jovens, tenham estudado ainda por uma gramática fragmentada, amorfa, 

voltada para a nomenclatura e para a classificação de unidades. Portanto 

desfazer crenças tão fortes, que perduram há anos demandam mais tempo. E 

mais, de acordo com Pajares (1992), para que as crenças mudem, a pessoa 

precisa perceber suas próprias crenças como insatisfatórias (PAJARES,1992, 

p.320, apud BARCELOS, 2007, p.119). Por outro lado, percebemos que 

professores usam a orientação ultrapassada para poder dar continuidade em 

seu trabalho devido à indisciplina. Essas crenças, então, não estão sendo 

consideradas insatisfatórias, pois preenchem espaços onde não se consegue 

atuar com as novas crenças.  

               Percebemos grandes avanços nas crenças relacionadas às 

variedades linguísticas. Há professores discutindo com os alunos sobre a 

adequação da linguagem à situação comunicativa, inclusive não se referindo a 

erros, mas sim à inadequação da linguagem. Portanto, inferimos crenças que 

rompem parcialmente com o preconceito linguístico. 

               Ratificamos a preponderância da modalidade escrita sobre a 

modalidade oral nas práticas de ensino de língua materna. Encontramos, 

também, uma lacuna nas atividades referentes à oralidade. Os professores 

ainda estão restritos a discussões temáticas, não tendo com a oralidade o 

mesmo cuidado demonstrado pela modalidade escrita. Essa lacuna pode ser 

preenchida, a título de sugestão, pela participação em projetos pedagógicos. 

Nesses projetos, podemos realizar várias atividades de linguagem oral tal como 

os próprios PCN descrevem. 

               Passando para a pergunta seguinte, na qual buscamos perceber se  

os efeitos das mudanças foram considerados positivos ou negativos, 

observamos a interação na sala de aula como ponto bastante favorável. É 

evidente que para que aconteça essa interação na aula de Língua Portuguesa, 

onde os alunos discutem com o professor sobre o registro mais apropriado, 

sobre o tipo de situação comunicativa que estamos envolvidos, é necessário 

um ambiente de mútuo respeito. Contrastando com esse ambiente de mútuo 

respeito, obtivemos vários registros de ambiente de larga indisciplina 

apontados pelos professores. Dessa forma, caminhamos para inviabilizar o 

ambiente de mudanças.  
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               Retomando a pergunta sobre as mudanças percebidas, esclarecemos 

que alteramos a ordem de apresentação propositadamente, pois, ao 

discorrermos sobre os requisitos para uma aula de língua materna atualmente 

e seus possíveis efeitos, já estaríamos contemplando as mudanças ocorridas.  

               É importante registrar aqui o que foi concluído pela professora Viviane 

ao participar do grupo focal. Ela caracterizou o momento atual como um 

momento de transição, afinal foram muitos anos trabalhando e estudando 

língua materna dentro de moldes totalmente diversos. Dessa forma, 

entendemos que é bastante natural que ainda façamos um trabalho híbrido, ora 

dentro de uma tradição bastante defasada, ora nos moldes mais atuais.  

               Esperamos que esta pesquisa tenha contribuído para um retrato das 

crenças dos professores sobre as mudanças no ensino de língua materna. 

Assim ajudando a pesquisadores e professores a se aprofundar na 

compreensão das crenças e fatores contextuais que afetam as mudanças no 

ensino de Língua Portuguesa e a buscar soluções para um ensino mais 

eficiente. As sugestões para estudos futuros incluem: 

(1) Estudos discursivos que possam investigar crenças de professores  e 

que possamos confrontá-las com as ações de ambos na sala de aula. 

(2) Estudos sobre crenças de alunos sobre o ensino de língua materna, 

pois, como pudemos observar durante a realização desta pesquisa, as 

crenças, as necessidades e expectativas do aluno são fatores que 

afetam a prática do professor e suas crenças. 

(3) Estudos de crenças dos professores sobre mudanças no ensino de 

língua materna, abrangendo os dois segmentos do Ensino Fundamental. 

Dessa forma os sujeitos da pesquisa não seriam somente professores 

de Língua Portuguesa, mas aqueles que atuam também no primeiro 

segmento do Ensino Fundamental. 

               

             Em momento algum de nossa pesquisa percebemos, por parte dos 

professores participantes, resistência para qualquer mudança em seu trabalho. 

Percebemos, sim, professores dispostos a mudar seu trabalho de acordo com 

as necessidades e características de seus alunos, buscando eficácia. Mesmo 

que as mudanças a serem feitas não sejam exatamente as mesmas que os 

pesquisadores do ensino de língua materna desejariam.  
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               É importante que as mudanças nas crenças dos professores 

aconteçam, para que não tenhamos apenas mudanças superficiais, 

observadas somente nos planejamentos e na confecção de materiais. Mas é 

também importante esse momento de transição, sem quebras radicais de 

posicionamentos. Dessa forma, conseguiremos efetivar as mudanças no 

ensino de língua materna. 
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APÊNDICES 

Apêndice A: Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

                  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado (a) Senhor (a), sou Ana de Lourdes do Nascimento Pessoa e 

estou realizando juntamente com o professor Ricardo Luiz Teixeira de 

Almeida, um estudo sobre as mudanças no ensino de língua materna. 

Este trabalho tem como objetivo analisar, através de interações com um 

grupo de professores, que entendimentos foram construídos do que hoje em 

dia deva ser uma aula de língua materna. Para a composição desse panorama 

é necessário inferir crenças dos professores sobre esse assunto. Os 

instrumentos geradores de dados serão: questionários, grupos focais e 

observações de aula. Com os dados gerados serão, então, identificadas e 

analisadas as crenças dos docentes sobre mudanças no ensino de língua 

materna. Dessa forma poderemos fornecer subsídios para novas estruturações 

de cursos de formação continuada, visando contribuir para um ensino de 

qualidade.         

Sua participação é muito importante para o desenvolvimento de nossa 

pesquisa! 

Comprometemo-nos a manter o anonimato em todas as etapas da 

pesquisa. Os participantes têm direito a esclarecimentos adicionais, antes, 

durante e depois da pesquisa. 

Não haverá remuneração pela participação na pesquisa, portanto, sua 

participação é voluntária. 
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Ao participar da pesquisa, o TCLE precisará ser assinado em duas vias, 

sendo que uma das vias ficará com o participante da pesquisa ( o (a) senhor 

(a)  ) e a outra será arquivada pelos pesquisadores por cinco anos.  

Dados de contato dos pesquisadores:  

Ana de Lourdes do Nascimento Pessoa, e-mail:  

ana_hugo2008@yahoo.com.br 

Ricardo Luiz Teixeira de Almeida, e-mail:  aricardo8@gmail.com 

 

Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 2015, 

_______________________________________________________________ 
Participante da pesquisa 
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Apêndice B: Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

MESTRANDA:  ANA DE LOURDES DO NASCIMENTO PESSOA 

ORIENTADOR:  PROF. Dr. RICARDO LUIZ TEIXEIRA DE ALMEIDA 

 

Prezado  Professor 

          Gostaríamos de pedir sua colaboração no sentido de responder ao 

questionário abaixo. Suas respostas em muito irão contribuir para a nossa 

pesquisa. As  informações dadas  não serão repassadas à SME . Haverá uma 

análise dos dados e estes, então, serão apresentados no corpo da pesquisa , 

sem identificação do colaborador.  

Parte I 

Identificação do professor: 

1- Nome completo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- Formação acadêmica. 

1. Onde e quando graduou-se. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Cursos de pós graduação. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Outros cursos: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3 - Quando ingressou na Prefeitura do Rio de Janeiro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Parte II 

1- Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de 

língua portuguesa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2- Que livros e/ou  documentos sobre o assunto você poderia citar ?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Parte III 

1- As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2- Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada 

por você? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Parte IV 

1- Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 

docentes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2- Seu  planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma 

mudança profunda na sua forma de trabalhar  a língua? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3- Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou 

indiretamente) a mudanças em suas práticas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Parte V 

1- As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 

Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2- Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua 

resposta seja positiva, comente-a. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Parte VI 

1- Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2- Qual o papel das variedades linguísticas e da padrão no ensino de 

língua portuguesa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Apêndice C: Respostas dos professores às questões. 

 

Prof. Mauro 

1-Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de língua 

portuguesa? 

Prof. Mauro: Sim, entre elas a compreensão da linguagem do aluno a partir do 

seu ambiente quotidiano (Magda Soares), a valorização da expressão sobre as 

regras gramaticais rígidas (L. C. Travaglia) e a chamada avaliação diagnóstica 

(Luckesi). 

 

2-Que livros e/ou documentos sobre o assunto você poderia citar? 

Prof. Mauro: Pensamento e linguagem (Vigostky), Filosofia da Educação C. C. 

Luckesi), Prática de Redação (MEC), Comunicação em Prosa Moderna (O. M. 

Garcia) 

 

3-As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 

Prof. Mauro: São, embora a concordância com alguns conceitos não seja 

plena, frequentemente. Não consideramos, por exemplo, que a gramática 

precisa ser banida do ensino da língua como o pessoal de Campinas defende. 

 

4-Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada por 

você? 

Prof. Mauro: Uma foi a seleção de textos e exemplos (ou a elaboração) que, 

em tese, provoque o interesse deles; outra foi a avaliação continuada, pela qual 
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os exercícios e os testes servem para identificar pendências a serem 

sugeridas, com o reforço e a reavaliação. 

 

5-Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 

docentes? 

Prof. Mauro: No plano da leitura, da reflexão e da expressão, me oriento por 

uma pauta inicial que contenha temas importantes; seleciono textos, preparo a 

interpretação com questões variadas e oriento a redação. No plano da 

gramática, só foco qualquer elemento do conteúdo na frase. Procuro elaborar 

frases ou textos significativos para eles, tendo em vista sua vivência. Faço a 

aplicação inicial, a reiterativa, a revisiva e aplico a avaliação. Reforço para os 

que dele precisam e nova avaliação. 

 

6- Seu planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma mudança 

profunda na sua forma de trabalhar a língua? 

Prof. Mauro: Com o tempo, percebi que o conteúdo, dependendo da turma, 

precisa ser apresentado e aplicado em trechos menores. 

 

7-Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou indiretamente) a 

mudanças em suas práticas? 

Prof. Mauro: No início de um ano letivo, a professora perguntou o que eu tinha 

trabalhado com eles, os alunos, no ano anterior. Fui forçado a admitir que a 

revisão com eles precisaria ser forte. Ela confirmou isso depois. Passei a 

observar mais o aprendizado obtido do que a execução do programa no 

período, procurando conciliar. 

 

8-As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 

Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 
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Prof. Mauro: A necessidade de reforçar conteúdos pede essa focalização; 

quando passei a fazê-la, o estudo passou a render mais. 

 

 

9-Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua resposta 

seja positiva, comente-a. 

Prof. Mauro: O estudo da linguagem com os conteúdos contextualizados já 

despertam, normalmente, o interesse da maioria. Quando o rendimento é 

visivelmente melhor, o interesse é maior. “Devagar também é pressa!” 

 

10-Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 

Prof. Mauro: Fora o uso das tecnologias facilitadoras do acesso às 

informações, aos textos e aos vídeos e da interação por parte dos alunos, a 

estrutura do material adequado já existe há alguns anos. Textos relevantes, 

interpretação reflexiva r discursiva e gramática contextualizada. Exercícios 

reiterativos, desempenho controlado individualmente e reforço individualizado, 

conforme a necessidade. 

 

11- Qual o papel das variedades lingüísticas e da padrão no ensino da língua 

portuguesa? 

Prof. Mauro: A abordagem das variedades exercita a linguagem nos vários 

contextos e lembra ao aluno que muitos erros são questão de inadequação. O 

aluno tem que ser fluente nos diversos contextos em que circula. 

 

Profª Márcia 

1-Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de língua 

portuguesa? 
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Profª Márcia: Sim, pois essas propostas são importantes para “facilitar” o 

ensino da língua materna. 

 

2-Que livros e/ou documentos sobre o assunto você poderia citar? 

Profª Márcia: Os enviados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e os pesquisados 

na internet. 

 

3-As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 

Profª Márcia: Algumas sim, porém esbarramos com a falta de estrutura nas 

escolas e de tempo. 

 

4-Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada por 

você? 

Profª Márcia: Analisar e adequar o currículo e também a utilização dos 

diferentes gêneros textuais em minhas aulas. 

 

5-Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 

docentes? 

Profª Márcia: Meu planejamento é flexível e voltado para as necessidades 

específicas dos alunos, e minhas ações, minha prática é direcionada a 

aprendizagem efetiva dos mesmos. 

 

6- Seu planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma mudança 

profunda na sua forma de trabalhar a língua? 
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Profª Márcia: Houve uma mudança muito grande, pois antigamente o meu 

planejamento era único, inflexivo e direcionado aos conteúdos, ao currículo e 

não aos alunos. 

 

7-Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou indiretamente) a 

mudanças em suas práticas? 

Profª Márcia: As muitas reuniões oferecidas pela Prefeitura e o curso de pós-

graduação em Linguística. 

 

8-As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 

Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 

Profª Márcia: Sim. Os alunos participam mais das aulas, demonstram interesse. 

 

9-Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua resposta 

seja positiva, comente-a. 

Profª Márcia: Sim, pois as aulas são mais dinâmicas, prazerosas e eles podem 

interagir mais com a professora e, principalmente com os colegas. 

 

10-Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 

Profª Márcia: O ensino deveria ser ministrado de forma agradável, prazerosa. O 

respeito aos alunos e suas especificidades deveriam estar em primeiro lugar. 

 

11- Qual o papel das variedades lingüísticas e da padrão no ensino da língua 

portuguesa? 
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Profª Márcia: Devemos “aproveitar” o que os alunos sabem para ensinar o que 

é padrão formal, pois eles utilizam as variedades lingüísticas no seu cotidiano, 

assim fica mais concreto, ou seja, partir do informal, que é utilizado pelo aluno 

para a linguagem formal, padrão que é desejável. 

 

Profª Alice 

1-Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de língua 

portuguesa? 

Profª Alice: Tomei conhecimento das mudanças ortográficas. 

 

2-Que livros e/ou documentos sobre o assunto você poderia citar? 

Profª Alice: Não me lembro no momento. 

 

3-As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 

Profª Alice: Algumas sim, outras não. 

 

4-Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada por 

você? 

Profª Alice: Tentar buscar conteúdos que tenham relação com o cotidiano e 

experiências do aluno. 

 

5-Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 

docentes? 

Profª Alice: Sempre procurei apresentar o mínimo necessário do conteúdo de 

Língua Portuguesa mas confesso que a cada ano reduzo um pouco para 

atender aos alunos que tem mais dificuldade. 



130 
 

 

6- Seu planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma mudança 

profunda na sua forma de trabalhar a língua? 

Profª Alice: Durante todo tempo de magistério fiz várias mudanças e continuo 

fazendo. 

7-Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou indiretamente) a 

mudanças em suas práticas? 

Profª Alice: Não tenho um evento específico,mas quando me deparo com 

alunos mal alfabetizados percebo que alguns conteúdos ficam inviáveis de ser 

ensinados. 

 

8-As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 

Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 

Profª Alice: Na maioria das vezes não.  

 

9-Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua resposta 

seja positiva, comente-a. 

Profª Alice: Com os poucos recursos que temos confesso que as aulas são 

pouco motivantes, salvo alguns projetos individuais. 

 

10-Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 

Profª Alice: Não tenho uma opinião formada. 

  

11- Qual o papel das variedades lingüísticas e da padrão no ensino da língua 

portuguesa? 
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Profª Alice: Mostrar nossa diversidade cultural que passa pelas variações da 

língua e formas de ensinar esta língua materna. 

 

 

Profª Sônia 

1-Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de língua 

portuguesa? 

Profª Sônia: Não sei de nada. Não tenho tempo de estudar. Só tenho tempo 

para ser “babá de aluno mal-educado”. 

 

 

2-Que livros e/ou documentos sobre o assunto você poderia citar? 

Profª Sônia: Nenhum. Pois só consigo ler os cadernos pedagógicos da SME 

(apostilas) para dar aula. 

 

3-As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 

Profª Sônia: Não faço a mínima idéia. Acho que não, pois não somos 

professores, apenas tomamos conta de 35 alunos bagunceiros, 

desinteressados e semi-alfabetizados nas turmas de 6º ano.  

 

4-Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada por 

você? 

Profª Sônia: Nenhuma. Sei da minha intuição e da minha psicologia pessoal. 

Conteúdos eu já sei, mas não são muito aplicáveis. Preciso realfabetizar os 

meus alunos do 6º e 7º ano. A bagunça na sala de aula atrapalha. São 36 
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alunos contra você. Eu tenho uma carga horária grande, pois preciso ganhar 

dinheiro. 

 

5-Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 

docentes? 

 

Profª Sônia: Em linhas gerais, sou ótima professora, adapto o conteúdo do 6º 

ano de acordo com o perfil década turma. Sou uma professora dedicada e 

compromissada em ensinar da melhor forma possível. 

 

6- Seu planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma mudança 

profunda na sua forma de trabalhar a língua? 

Profª Sônia: Fui me modificando ao longo dos anos, para me adaptar à 

metodologia de ensino da Prefeitura do Rio, que é uma questão política: muda 

o prefeito, muda a metodologia de ensino. 

 

7-Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou indiretamente) a 

mudanças em suas práticas? 

Profª Sônia: Não. Você muda de acordo com os alunos que você tem. O foco é 

sempre o aluno. 

 

8-As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 

Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 

Profª Sônia: Não. 
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9-Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua resposta 

seja positiva, comente-a. 

Profª Sônia: Não. 

 

10-Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 

Profª Sônia: O ensino está centrado no básico: leitura e escrita, não ensinamos 

mais nada de gramática, o que é bom, porque o aluno não precisa saber 

detalhes enfadonhos. 

 

 

11- Qual o papel das variedades lingüísticas e da padrão no ensino da língua 

portuguesa? 

Profª Sônia: Falamos para o aluno sobre isso, mas os alunos não 

compreendem isso muito bem. Eu leciono para o 6º ano e o 7º anos, onde os 

alunos ainda não estão alfabetizados plenamente. 

 

Profª Mônica 

1-Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de língua 

portuguesa? 

Profª Mônica: Considero muito importante estar ciente das propostas para o 

desenvolvimento de meu trabalho. 

 

2-Que livros e/ou documentos sobre o assunto você poderia citar? 

Profª: Mônica: Li alguns artigos e títulos sobre o assunto. 
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3-As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 

Profª Mônica:  Algumas sugestões são aplicáveis em sala de aula. 

 

4-Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada por 

você? 

Profª Mônica: Contextualizar o conteúdo gramatical. Partir da “bagagem” 

trazida pelos alunos. 

 

5-Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 

docentes? 

Profª Mônica: Realizo a avaliação diagnóstica. Adapto o planejamento à turma. 

Reviso o conteúdo. Procuro contextualizar a matéria, estratégias para ministrar 

o conteúdo. 

 

6- Seu planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma mudança 

profunda na sua forma de trabalhar a língua? 

Profª Mônica: Houve uma grande mudança na minha maneira de trabalhar a 

língua portuguesa. 

 

7-Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou indiretamente) a 

mudanças em suas práticas? 

Profª Mônica:  A mudança ocorreu a partir das novas orientações da SME. E da 

participação em cursos e capacitações promovidos pela 8ª CRE e SME. 

 

8-As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 

Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 
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Profª Mônica: Trouxeram, pois pude empregar novas estratégias. 

 

9-Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua resposta 

seja positiva, comente-a. 

Profª Mônica: As aulas de hoje são mais dinâmicas. Procuram estimular o 

desenvolvimento do senso crítico. 

 

10-Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 

Profª Mônica: Deve ser baseado em fatos da atualidade, com uso de textos 

jornalísticos. 

 

11- Qual o papel das variedades lingüísticas e da padrão no ensino da língua 

portuguesa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Profª Mônica: Mostrar que os falantes podem interagir. A comunicação se 

estabelece mesmo com as variedades lingüísticas diferentes. Não há uma 

variedade melhor do que outra. 

 

Profª Elisabete 

1-Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de língua  

Profª Elisabete: Sim. 

 

2-Que livros e/ou documentos sobre o assunto você poderia citar? 

Profª: Não lembro. 

  

3-As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 
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Profª Elisabete: Sim, desde que sejam adaptadas à realidade dos alunos. 

 

4-Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada por 

você? 

Profª: Elisabete: Produção de textos. 

 

5-Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 

docentes? 

Profª Elisabete: Um planejamento. Uso de textos e baseada nele algumas 

questões de gramática e produção de textos e revisão do conteúdo. Se houver 

algum assunto vinculado pelos jornais com uma certa freqüência, procuro e 

faço dele um tema de aula. 

 

6- Seu planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma mudança 

profunda na sua forma de trabalhar a língua? 

Profª Elisabete: Sim. Agora damos mais importância aos textos e todas as 

questões são baseadas nele. Procuro tirar muitos conteúdos de um texto. 

 

7-Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou indiretamente) a 

mudanças em suas práticas? 

Profª Elisabete: A partir das novas orientações da SME. 

 

8-As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 

Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 

Profª Elisabete: Sim, muitas, o aluno pôde se expressar melhor. 
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9-Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua resposta 

seja positiva, comente-a. 

Profª Elisabete: Sim, ficaram. 

 

10-Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 

Profª Elisabete: Deve ser baseada em fatos da atualidade, passando para o 

aluno a importância da língua portuguesa, fazendo com que o educando 

desenvolva seu senso crítico. 

 

11- Qual o papel das variedades lingüísticas e da padrão no ensino da língua 

portuguesa? 

Profª Elisabete: Mostrar que a comunicação se estabelece mesmo com 

variedades diferentes e que os falantes podem interagir entre si de modo 

eficiente. 

 

Profª Viviane 

1-Tem conhecimento sobre as propostas de reformulação do ensino de língua 

portuguesa? 

Profª Viviane: Sim, a reformulação baseia-se numa forma de ensinar a língua 

materna voltada para textos, para a gramática textual ou contextualizada, 

usando seus conhecimentos de lingüística e partindo da realidade dos alunos 

sem, contudo, desprezar as contribuições trazidas por eles (variações 

linguísticas). 

 

2-Que livros e/ou documentos sobre o assunto você poderia citar? 

Profª Viviane: PCN e livros que tratam do assunto. 
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3-As sugestões dadas por pesquisadores são aplicáveis em sala de aula? 

Profª Viviane: Em parte. A clientela está muito difícil. No entanto, algumas 

orientações podem ser adotadas como por exemplo trabalhar a coesão através 

de palavras, anáforas e também trabalhar a coerência textual. No entanto, há 

momentos em que lanço mão da didática tradicional mesmo face às 

dificuldades apresentadas pelos alunos e o tempo que disponho. 

 

4-Pode citar alguma orientação dada pelos pesquisadores que foi acatada por 

você? 

Profª Viviane: Trabalhar o texto verbal e não verbal, uma exigência cada vez 

maior num mundo digital. Trabalhar com hipertexto, maior ênfase na produção 

textual e na estratégia de reescritura do próprio texto produzido. 

 

5-Em linhas gerais, como você descreveria o seu planejamento e práticas 

docentes? 

Profª Viviane: No início do ano faço uma atividade diagnóstica (geralmente uma 

redação). A partir do planejamento anual que possivelmente já existe na 

U.E.,faço meu planejamento por unidade. Na minha prática docente, faço 

revisão de conteúdos que ancore outros conteúdos que planejo ensinar. 

Trabalho textos variados e produções de texto que dou apenas o visto e elejo 

uma produção de texto do aluno para que eu efetivamente corrija. 

 

6- Seu planejamento e prática sempre foram assim ou houve alguma mudança 

profunda na sua forma de trabalhar a língua? 

Profª Viviane: Houve uma mudança, mas não considero profunda não. Mas 

mudei sim porque meu aluno mudou. As exigências de ser falante de uma 
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língua materna mudaram e, enfim o mundo se tornou um lugar mais rápido, 

digital, integrativo e simbólico (Usa mais imagem para comunicar.) 

 

7-Você se lembra de algum evento que o (a) levou (direta ou indiretamente) a 

mudanças em suas práticas? 

Profª Viviane: Sim, a experiência de 15 anos trabalhando com formação de 

leitor na Sala de Leitura. O curso de extensão que fiz na PUC sobre leitura. 

 

8-As mudanças ocorridas no ensino trouxeram melhorias no aprendizado? 

Caso sua resposta seja positiva, comente-a. 

Profª Viviane: Em parte. Tenho recebido um alunado muito deficiente na 

alfabetização e isso me tem desanimado em realizar mudanças. O retorno tem 

sido cada vez menor e de baixa qualidade. 

 

9-Os alunos ficaram mais motivados com as aulas de hoje? Caso sua resposta 

seja positiva, comente-a. 

Profª Viviane: Depende do assunto da aula e o que eu trago para realizá-la. 

Trabalhei um texto sobre selfie e eles não se motivaram. Levei um filme sobre 

rede social e eles ficaram motivados em debater e participar. 

 

10-Para você, hoje em dia, como deve ser o ensino de língua materna? 

Profª Viviane: Voltado para o texto e para produção de texto. Explorar os 

gêneros textuais e trabalhar a gramática textual e de uso. 
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11- Qual o papel das variedades lingüísticas e da padrão no ensino da língua 

portuguesa? 

Profª Viviane: No ensino de língua portuguesa deve-se ensinar a língua padrão 

como uma forma de instrumentalizar o aluno para ter acesso a certos níveis de 

informação e as variedades lingüísticas são ensinadas e trabalhadas em sala 

de aula como uma maneira de fazer o aluno saber que não existe só um falar 

válido, real e significativo em língua portuguesa. Existem muitas línguas dentro 

da língua portuguesa e que o aluno faz parte dela. 
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