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RESUMO 

 

As políticas educacionais da atualidade estão voltadas para a qualidade do 

ensino. Diante da crise que repercutiu o movimento antigramaticalista nas aulas de 

língua portuguesa, das discussões sobre o despreparo de muitos professores para 

exercer a docência e cientes de que o ensino da língua materna apresenta sérios 

problemas, pareceu-nos interessante investigar as principais dificuldades que, no 

entender dos professores, interferem no ensino e aprendizagem da Língua 

portuguesa. O objetivo deste trabalho é verificar as apreciações docentes acerca 

das dificuldades no ensino e aprendizagem da gramática. Ao verificar as possíveis 

causas do insucesso do trabalho pedagógico no ensino e aprendizagem da 

gramática, surgem questionamentos como: qual seria a formação “ideal” para o 

professor de língua portuguesa? O que falta na formação inicial desses professores, 

conteúdo ou didática? A crise no ensino da Língua Portuguesa trouxe dificuldades 

para a prática docente? Assim considerando, realizamos uma pesquisa com 

dezessete professores da rede municipal de ensino fundamental de uma cidade do 

interior de São Paulo.  Os dados foram obtidos por meio de um questionário de sete 

questões. Para análise do corpus da pesquisa, nos baseamos nos construtos de 

Análise de Conteúdo de Bardin, metodologia que se apresenta como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. As regularidades temáticas que 

emergiram no discurso docente nos permitiram associar as principais dificuldades do 

professor com a falta de domínio dos conteúdos gramaticais da Língua Portuguesa. 

No entanto, conhecer a gramática da língua é fundamental para que o professor 

saiba planejar sua prática. Assim sendo, esse resultado sinaliza a necessidade de 

tornar a teoria gramatical um conhecimento útil que corrobore não só o domínio da 

norma padrão, mas também a postura confiante do professor diante das dificuldades 

no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. 

 
 
Palavras-chave: formação de professores; desenvolvimento dos conceitos 
científicos; ensino da gramática. 
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ABSTRACT 

   

Nowadays the educational policies are focused on teaching quality. Toward the 

crises that reverberated the anti-grammatical movement in the Portuguese language 

classes, the discussions about the lack of preparation of many teachers for teaching, 

and as we are conscious that the native language teaching presents many problems, 

it seemed to us interesting to investigate the main difficulties that, according to the 

teachers, interfere with the teaching and learning of Portuguese language. The aim 

of this research is to verify the teachers’ appreciations about the difficulties in the 

grammar teaching and learning.  As we verify the possible causes of the 

unsuccessfulness in the pedagogical work involving the grammar teaching and 

learning, comes up questions like: what is the Portuguese teacher’s “ideal” 

education? What is missing in the initial teacher’s education, content or didactics? 

The crises in the Portuguese language teaching brought difficulties for the teaching 

practice? Therefore, we performed a research with seventeen teachers of the 

municipal network of elementary schools in a city in the interior of São Paulo. The 

data were obtained through a questionnaire made up of seven questions. For the 

corpus analysis we were based on the Content Analysis by Bardin, a methodology 

that presents itself like a set of techniques of communication analyses which uses 

systematic procedures and objectives of contents´ message description. The 

regularity of themes that emerged from the teacher’s discourse allows us to 

associate the teachers’ main difficulties with the lack of mastery on the grammatical 

contents of Portuguese language. Knowing the language grammar, nevertheless, is 

essential for the teacher when he (she) is planning his (her) practice. So, this result 

indicates the necessity of making the grammar theory a useful knowledge which 

corroborates not only the mastery of the standard rules, but also the teachers’ 

confident attitude towards the difficulties in the teaching and learning process of 

Portuguese language.  

 

Key words: teachers’ education; development of scientific concepts; grammar 

teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Ministério da Educação, recentemente, lançou o primeiro Plano de 

Formação dos Professores da Educação Básica. O Plano consolida a Política 

Nacional de Formação de Professores, instituída pelo Decreto 6755/2009, que prevê 

um regime de colaboração entre União, Estados e Municípios, para a elaboração de 

um plano estratégico de formação inicial e continuada para os professores que 

atuam nas escolas públicas. A ação faz parte do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), em vigor desde abril de 2007.  

As políticas públicas estão voltadas para a qualidade do ensino porque há a 

preocupação em melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

O IDEB é medido a cada dois anos, e o objetivo, segundo o MEC, é que o país, a 

partir do alcance das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022, 

correspondente à qualidade atual do ensino em países desenvolvidos. O grande 

desafio do nosso país é melhorar a qualidade da educação para alcançarmos essa 

nota em um tempo menor, visto que os países desenvolvidos em 2022 podem estar 

num nível melhor. 

Segundo o ranking de educação realizado pela UNESCO em 2012, o Brasil 

ficou no 88º lugar de uma lista de 127 países. A classificação foi feita a partir de um 

índice criado para medir o desempenho das nações em relação às metas de 

qualidade para a educação, estabelecidas na Conferência Mundial de Educação de 

Dacar, em 2000. Com isso, o Brasil fica entre os países de nível médio de 

desenvolvimento na área da Educação, atrás de Argentina, Chile e até mesmo 

Equador e Bolívia.  
Considerando a situação educacional do país e as mudanças políticas- 

educacionais da atualidade, a discussão sobre a formação inicial e formação 

continuada de professores torna-se imprescindível diante do grande desafio de ser 

um bom Profissional da Educação no século XXI.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96) afirma que os 

sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes a presença de sólida formação básica e aperfeiçoamento 

continuado para a melhoria do ensino no país. 
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Sendo assim, a reforma educacional no Brasil exige um novo olhar para a 

formação integral do professor. É preciso, de um lado, avaliar a qualidade dessa 

formação de professores e o seu impacto na prática docente, ou melhor, na melhoria 

do desempenho dos professores e, de outro, ampliar e fortalecer a formação desses 

profissionais. 

Conforme Artigo 3º do Decreto 6755/2009, é um dos objetivos da Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica a 

promoção da valorização do docente, mediante ações de formação inicial e 

continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira. 

 Sabemos que a garantia da qualidade da educação depende de vários fatores, 

mas sem dúvidas, um dos principais diz respeito à formação de professores e à 

competência dos profissionais envolvidos na educação. Professores bem formados, 

atualizados e motivados constituem o elemento básico para uma educação de 

qualidade.  

Vale ressaltar que este trabalho apresenta análise e discussões sobre a 

formação de professores de língua portuguesa e para promover a melhoria na 

formação inicial e continuada desses professores, é necessário, antes de tudo, 

descobrir suas reais necessidades em relação à sua atuação em sala de aula.  

Este trabalho surgiu da necessidade de investigar quais as principais 

dificuldades que, no entender dos professores, interferem no ensino e aprendizagem 

da Língua portuguesa.  

Como coordenadora e membro da equipe pedagógica de uma Secretaria 

Municipal da Educação, pareceu-nos conveniente refletir sobre as possíveis causas 

do insucesso do trabalho pedagógico nas aulas de língua portuguesa. Talvez tal 

fracasso esteja relacionado ao tratamento que é dado à gramática na atualidade, 

uma vez que o assunto é amplamente discutido devido aos diversos 

questionamentos em torno da utilidade do ensino de regras gramaticais.  

Evidenciar a formação inicial de professores e a sua articulação com a prática 

parece ser o grande desafio para as instituições de ensino superior. Neste cenário, 

surgem questionamentos como: qual seria a formação “ideal” para o professor de 

língua portuguesa? O que falta na formação inicial desses professores, conteúdo ou 

didática? A crise no ensino da Língua Portuguesa trouxe dificuldades para a prática 

docente? Silva (2005) observou que os formandos de um curso de Letras 

acreditavam que o conhecimento espontâneo da língua portuguesa é suficiente para 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2349986/art-3-do-decreto-6755-09
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ministrar aulas. No entanto, como confirmaram Silva e Abud (2006; 2010), o domínio 

dos conteúdos é o fator principal para que o aluno considere o docente como “um 

bom professor”.  

 Nos dias atuais, podemos observar que muitos professores estão 

despreparados para exercer a docência, sentem-se inseguros para preparar e 

ministrar aulas. Com a velocidade de informações através da internet e meios de 

comunicação, o professor precisa, mais do que nunca, dominar o conteúdo para se 

sentir confiante, pois ninguém promove a aprendizagem de conteúdos que não 

domina nem a constituição de significados que não compreende. 

Neste contexto, o professor é desafiado a acompanhar o ritmo avançado da 

sociedade tecnológica. Além disso, a ausência de conteúdo na formação inicial dos 

professores de língua portuguesa pode ser também um dos principais quesitos que 

interferem no ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e, consequentemente, 

na qualidade da educação do país.  

Trata-se, como afirma Travaglia (2011), do pressuposto que todo o professor 

deve conhecer muito bem a gramática da língua portuguesa, ainda que decida não 

ensiná-la. Do mesmo modo, nas palavras de Vygotsky (2011), nota-se claramente a 

importância de assegurar ao aluno a sistematização das estruturas gramaticais da 

língua, para que ele possa ter domínio do uso da norma-padrão. O ensino da 

gramática permite que o aluno tenha critérios para a adequação da linguagem 

(SILVA, 2005; 2006), além de favorecer a tomada de consciência das estruturas 

formais da língua (SILVA, 2010).  

É a partir do conhecimento consistente que o professor poderá elaborar 

adequadamente as estratégias que favorecerão o aprendizado dos conteúdos a 

serem ensinados. Além dos conteúdos, é notório ainda que, o professor esteja 

atento a outros fatores tais como os aspectos relativos às interações em sala de 

aula, à disciplina, etc. Esses aspectos são importantes para que o professor saiba 

atuar diante dos conflitos que ocorrem no dia a dia em sala de aula (ARANTES, 

2004). 

Sem a pretensão de esgotar a relação das competências a serem 

desenvolvidas pelos cursos de formação, é importante mencionar que o professor, 

assim como qualquer outro profissional, é o gerenciador de seu próprio 

conhecimento. Esta pesquisa não tem a intenção de diminuir a responsabilidade do 

professor frente aos problemas educacionais, tampouco de transformá-lo no grande 
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responsável pelo fracasso escolar, pretendemos apenas discernir as dificuldades a 

fim de contribuir para a melhoria dos cursos destinados à formação inicial e 

continuada de professores de Língua Portuguesa, para minimizar os fatores que 

possam interferir no trabalho docente. 

Sabemos que ser professor nos dias atuais não é fácil, daí acreditarmos ser 

necessário romper alguns conceitos pré-estabelecidos que dificultam a profissão e 

criarmos mecanismos de superação que o ajudem a lidar com essa instabilidade.  

Assim sendo, com o intuito de investigarmos quais as principais dificuldades 

docentes que interferem no processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa, realizamos uma pesquisa com os docentes da rede municipal de ensino 

fundamental de uma cidade do interior de São Paulo.  Esta pesquisa foi realizada 

por meio de um questionário com perguntas fechadas e abertas que nos permitiram 

a análise de dificuldades apresentadas pelos professores, bem como a 

caracterização do perfil dos profissionais da rede estudada. Para análise de dados, 

baseamo-nos nos construtos de Análise de Conteúdo de Bardin (1977, p.38), 

metodologia que se apresenta como “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. 

Este trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro, discutiremos alguns 

aspectos da crise que afetou o ensino da gramática da língua portuguesa, de acordo 

com Leite (1999), Bechara (2011), Fonseca (2000), entre outros. Inicialmente, 

faremos breve descrição da história da gramática, os diferentes tipos de gramática, a 

repercussão do movimento antigramaticalista nas aulas de língua portuguesa e as 

concepções de Travaglia (2011), Neves (2004), Perini, (2005), entre outros acerca 

do ensino de gramática.   

O segundo capítulo apresenta aspectos teóricos de autores sobre o ensino e 

aprendizagem dos conteúdos da língua portuguesa. Serão apresentadas posições 

favoráveis ao ensino da teoria gramatical na escola mediante as considerações de: 

Vygotsky (2011); Bechara (2011); Silva (2005; 2006); dentre outros. Nesse capítulo 

apresentamos também breves considerações sobre a teoria de Vygotsky (2011) a 

respeito de pensamento e linguagem, bem como sobre a formação dos conceitos 

científicos na escola, e tratamos a teoria de Lipman (1995) sobre a natureza do 

pensamento crítico, incluindo aqui os esclarecimentos sobre a utilização de critérios. 

As ideias desses autores fundamentam nossas análises e pressupostos. 
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O terceiro capítulo é dedicado à pesquisa propriamente dita. Serão expostos 

os dispositivos de análise, a descrição do questionário utilizado, as categorias de 

análise, a análise de dados e a discussão dos resultados.  O Projeto de pesquisa, 

discutido nessa dissertação, com o título “As principais dificuldades docentes no 

processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa” passou pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com o protocolo de nº 552/11 na data de 18/11/2011 e foi 

devidamente aprovado. Este trabalho insere-se no projeto “Interfaces entre os 

aspectos cognitivos e afetivos na atuação do professor de línguas”, coordenado pela 

Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva. 

Nas considerações finais, retomamos nosso objetivo e hipótese, traçamos 

brevemente nosso percurso ao longo da pesquisa e procuramos evidenciar alguns 

pontos da análise. As referências finalizam este estudo. 
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CAPÍTULO I - Concepções sobre a “crise” no ensino da gramática 
nas escolas. 

 

Apresentação do capítulo 
 
 

Este capítulo aborda alguns aspectos da crise que afetou o ensino da 

gramática nas aulas de Língua Portuguesa. Refletiremos sobre a política de 

formação dos profissionais da educação e a relação intrínseca da competência dos 

professores com a qualidade no processo de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa. Brevemente apresentaremos a história da gramática e os conceitos que 

a envolve; a crise no ensino da gramática e as repercussões do movimento 

antigramaticalista nas aulas de Língua Portuguesa. O presente estudo nos ajuda a 

compreender de que maneira a história da gramática e os estudos linguísticos 

influenciaram a formação e a postura do professor de língua portuguesa em sala de 

aula.  

 
 

1.1- Breves considerações sobre a história da gramática 

 

Neste item, apresentaremos uma breve história da gramática, a fim de 

esclarecer as origens, os objetivos e propostas dos conteúdos gramaticais. 

Etimologicamente, gramática é um vocábulo grego que significa “a arte de 

escrever”. No Crátilo, com Platão, a gramática era definida como a  téchne (arte), 

cuja função seria o de “regular a atribuição das letras na formação dos nomes” 

(NEVES, 2004). Na época helenística, uma grammatiké seria um “exame dos textos 

escritos” com a finalidade de resguardar as obras que representavam o espírito 

grego, constituindo-se em uma disciplina de cunho didático. 

Podemos dizer que a linguagem e a gramática estão presentes em todos os 

lugares, permeando nossos pensamentos, mediando nossas relações com os 

outros. O estudo da linguagem e gramática tem uma longa trajetória, embora a 

ciência que se ocupa em estudá-las tenha se estruturado como área de 

conhecimento autônoma e independente apenas na metade do século XIX. Para 

Fávero (2006), o século XIX foi fortemente marcado por grandes transformações, 

não só de ordem tecnológica, como também social e política. Conforme a autora, os 
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estudos advindos dessa época consagraram a história das ciências. “Surgiram, por 

exemplo, as da Pedagogia, da Psicologia, das Ciências Sociais e da Linguística” 

(FÁVERO, 2006). 

Quanto ao estudo da linguagem no Brasil, esse teve um desenvolvimento 

bastante peculiar de acordo com Fávero (2006), pois: 

 

[...] recebemos a língua de nossos colonizadores, a qual, em contato 

com os vários falares aqui existentes e com os outros chegados depois, 

foi adquirindo características próprias, distanciando-se em alguns pontos 

do modelo lusitano. (FÁVERO, 2006, p. 44). 

  

De acordo com Orlandi (1996 apud FÁVERO, 2006), os estudos de linguagem 

passam a se caracterizar como uma questão brasileira a partir do século XIX, 

quando se coloca a questão do Português do Brasil e não o Português de Portugal. 

A partir de então, os estudos do Português passam a afetar as ideias linguísticas no 

Brasil.  

A ideia linguística, conforme Auroux (1992), é todo saber construído em torno 

de uma língua num dado momento. De acordo com Fávero (2006), o saber é um 

produto histórico, que resulta da interação entre tradições e contextos. Assim, 

asseguramos que todo saber linguístico é igualmente um saber histórico e o 

surgimento das ideias linguísticas permite a compreensão de como a concepção de 

gramática foi se modificando no decorrer do tempo. 

Historiando o processo de gramatização brasileira, Guimarães (1996, apud 

FÁVERO, 2006) divide os estudos em quatro períodos. O primeiro tem início no 

Descobrimento até a metade do século XIX, instâncias das polêmicas a respeito da 

língua falada no Brasil. O segundo período parte das discussões sobre nossos 

brasileirismos e da publicação de gramáticas, como a de Júlio Ribeiro, em 1881, que 

de acordo com Fávero (2006), foi a divisora de águas, porque foi a primeira 

gramática a comparar a língua com as espécies humanas, que nascem, crescem, 

desenvolvem e morrem. Ainda nesse segundo período de gramatização brasileira, 

de acordo com Guimarães (1996, apud FÁVERO, 2006), podemos citar a fundação 

da Academia Brasileira de Letras (1897) e o aparecimento de vários estudos da 

língua portuguesa chegando até os fins dos anos 30, quando a faculdade de Letras 

no Brasil foi fundada. O terceiro período tem início no final dos anos 30 indo até os 
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meados de década de 60, quando a Linguística torna disciplina obrigatória para os 

cursos de letras no Brasil. Esse período, “contempla a publicação de obras como A 

formação histórica da Língua portuguesa, de Silveira Bueno e Princípios de 

Linguística Geral, de Mattoso Câmara, o Acordo Ortográfico de 1943” (GUIMARÃES, 

1996, apud FÁVERO, 2006, p.49). O quarto e último período de gramatização no 

Brasil vai de 1965 até os dias atuais. Os estudos envolvem múltiplas linhas de 

pesquisa, dentre elas as de perspectiva estrutural, funcional e gerativa, as 

perspectivas semânticas, linguística histórica, de análise do discurso e as de 

Pragmática.  

Para o nosso trabalho, esse quarto e último período de gramatização no Brasil, 

abordado por Fávero (2006), sem desconsiderar os demais, é de suma importância, 

pois nos esclarece aspectos da crise que repercutiu no ensino da língua portuguesa. 

Como podemos observar, no decorrer da história da gramática, os saberes 

linguísticos foram se constituindo através de pesquisas e análises. Conforme Auroux 

(1992), o aparecimento da escrita e o processo de gramatização das línguas no 

mundo marcaram uma etapa importante para os estudos linguísticos e são 

considerados dois momentos de revolução tecno-linguística.  O aparecimento da 

língua escrita é considerado a primeira revolução porque trouxe fatores necessários 

para as reflexões sobre a linguagem. O processo de gramatização é segunda 

revolução tecno-linguística, porque mudou profundamente a comunicação humana.  

Segundo Auroux (1992): 

 

Por gramatização deve-se entender o processo que conduz a descrever 

e instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda 

hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o 

dicionário. (AUROUX, 1992, p. 65).  

 

A gramatização, segundo o autor, modificou profundamente a comunicação e o 

estado do patrimônio linguístico da humanidade. A norma escrita veiculada pelas 

Gramáticas transforma as pronúncias, suscita novas associações semânticas e 

reinterpretações morfológicas das unidades. Assim como Auroux (1992), 

entendemos que para uma língua “ser gramatizada” significa que ela pode ser lida e 

apreendida com a ajuda dos instrumentos linguísticos disponíveis – gramática e 

dicionário. 
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O estudo de Auroux (1992 apud FERREIRA, 2005) tem início com uma reflexão 

sobre o nascimento das metalinguagens. Nessa reflexão, o autor distingue dois tipos 

de saberes sobre a linguagem: um saber que é epilinguístico e um saber que é 

metalinguístico.   

Segundo o autor, o saber epilinguístico é o saber inconsciente (não 

representado) que todo locutor possui de sua língua e da natureza da linguagem. Já 

o saber metalinguístico é a capacidade do falante de elaborar e representar os 

processos estruturais da língua por meio de elementos codificados. 

Para Auroux (1992), a gramática liga-se sempre à consciência do locutor. O 

autor divide o saber metalinguístico em três domínios: o primeiro é o da enunciação: 

o locutor deve se expressar bem para representar suas ideias; o segundo é o 

domínio das línguas: compreender sua língua materna e distingui-las das demais; o 

terceiro é o domínio da escrita: capacidade de dominar técnicas e práticas 

codificadas. 

Os três domínios do saber metalinguístico apresentado por Auroux (1992) são 

propostas que, em nossa opinião, devem orientar todo o processo de ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa.  

Auroux (1992) parece colocar o estudo gramatical como uma das origens das 

ciências da linguagem. Acredita que o aparecimento da escrita contribuiu para o 

surgimento da gramática e consequentemente para o desenvolvimento da 

metalinguagem.   

Para Aurox (1992), o surgimento da língua escrita trouxe um grande avanço ao 

processo de desenvolvimento da metalinguagem.  

 

Espontaneamente, aprendemos a falar nossa língua quotidiana, falando. 

Mas há uma coisa que parece segura: que desde que exista um sistema 

de escrita, para utilizá-lo é preciso aprendê-lo de modo especial. 

(AUROUX, 1992, p. 25). 

 

O saber linguístico tem sua fonte no fato de que a escrita, fixando a linguagem, 

objetiva a alteridade – a linguagem de outro povo, de uma tradição antiga, do texto 

de um autor remoto, etc – e a coloca diante do sujeito como um problema a resolver 

(AUROUX, 1992).  
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Segundo o autor, o que faz deslanchar verdadeiramente uma reflexão 

linguística é o desejo de conhecer, de decifrar o outro e de se fazer entender, 

considerada essencialmente do ponto de vista da escrita.  

A dificuldade do homem de ler textos antigos, palavras ou textos, trouxe a 

reflexão sobre o funcionamento das línguas. A este respeito, o autor observa que a 

primeira análise gramatical não nasceu da necessidade de falar uma língua 

qualquer, mas de compreender um texto.  

 A história dos saberes linguísticos é feita de seus desenvolvimentos e de suas 

interações. De acordo com Auroux (1992) a escrita teve papel primordial porque 

possibilitou a passagem do epilinguístico ao metalinguístico. Tendo sido seu 

processo de aparecimento o momento de objetivação, fixação e concretização da 

linguagem. (FAVERO, 2006). 

Nas palavras de Fávero (2006) observa-se claramente a distinção entre língua 

falada e língua escrita: 

 

Diferentemente da fala, cujo aprendizado se dá de forma espontânea, o 

sistema da escrita, exige um aprendizado especial e é este um dos 

papéis da gramática: sistematizar para transmitir o saber linguístico. 

Somando-se a isso, cabe a ela a normatização e a divulgação desse 

conhecimento. (FÁVERO, 2006, p.46). 

 

Como esta pesquisa aborda as dificuldades docentes no processo de ensino 

e aprendizagem da língua portuguesa, bem como a reflexão do ensino da gramática 

nas escolas, cabe aqui discutir quais são os tipos de gramática que estão 

diretamente relacionadas à prática docente. 

Segundo Travaglia (2005), a reflexão sobre o ensino da língua portuguesa 

deve passar por três eixos de reflexão: para que se ensina, o que se ensina e, 

consequentemente, como se ensina. Considerando que o ensino da língua materna 

tem como objetivo central estabelecer a competência comunicativa do aluno, 

devemos evidenciar uma prática de ensino que seja realmente produtiva para a 

aquisição das habilidades linguísticas. 

Para tanto, os conteúdos gramaticais precisam ser ensinados na escola, mas, 

entre os estudiosos da área, parece ainda não existir um consenso em relação ao 
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ensino da gramática, o que acaba por implicar práticas contraditórias em relação à 

seleção de conteúdo e metodologia adotada.  

Segundo Possenti (1996), para que se reveja o conceito de gramática 

adotado pela escola, é necessário primeiro entender o que é gramática para poder 

refletir sobre seu ensino. Trata-se de diferenciar as gramáticas Normativa, Descritiva 

e Internalizada, três conceitos que servem de aporte às propostas metodológicas.  

Travaglia (2005) considera que a gramática normativa assemelha-se a um 

manual de regras do bom uso da língua. Essas regras, segundo o autor, devem ser 

seguidas por aqueles que querem se expressar adequadamente. Trata-se de um 

conjunto sistemático de regras estabelecidas pelos especialistas, com base no uso 

da língua consagrado pelos escritores clássicos para reger o falar e o escrever bem. 

 

A gramática normativa apresenta e dita normas de bem falar e escrever, 

normas para a correta utilização oral e escrita do idioma, prescreve o 

que se deve e o que não se deve usar na língua. Essa gramática 

considera apenas uma variedade da língua como válida, como sendo a 

língua verdadeira. (TRAVAGLIA, 2005, 30). 

 

 Essa gramática, conhecida como gramática normativa, “só trata da variedade 

de língua que se considerou como a norma culta, fazendo uma descrição dessa 

variedade e considerando erro tudo o que não está de acordo com o que é usado 

nessa variedade da língua” (TRAVAGLIA, 2005. p. 24).  

O segundo conceito de gramática abordado por Travaglia (2005) é a chamada 

gramática descritiva, porque esta consiste na descrição da estrutura e 

funcionamento da língua. Segundo o autor, a gramática descritiva é: 

 

[...] um estudo da língua sob um olhar mais crítico, incluindo vários 

elementos. Faz uma descrição da estrutura e do funcionamento da 

língua, de sua forma e função. Tem a preocupação em descrever, 

explicar as línguas como elas são faladas. (TRAVAGLIA, 2005, p. 32). 

 

Essa gramática descreve os padrões da língua contidos em um corpus oral ou 

escrito. Neste caso, um indivíduo que sabe gramática é aquele que é capaz de 

diferenciar as categorias, funções e relações de expressões de uma língua 

funcional.  
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O terceiro conceito, segundo Travaglia (2005), refere-se à gramática 

internalizada ou implícita. Neste caso, a língua é vista como um conjunto de 

variedades utilizadas por uma sociedade, em que o usuário estabelece um acordo 

tácito. A gramática internalizada é “o conjunto das regras que o falante de fato 

aprendeu e das quais lança mão ao falar” (TRAVAGLIA, 2005, p.28). 

 Nessa concepção de gramática, não há erro linguístico, mas inadequação de 

variedade linguística usada em uma determinada situação de comunicação. O autor 

esclarece: 

Nessa concepção de gramática não há o erro linguístico, mas a 

inadequação da variedade linguística utilizada em uma determinada 

situação de interação comunicativa, por não atendimento das normas 

sociais de uso da língua ou a inadequação do uso de um determinado 

recurso linguístico para a consecução de uma determinada intenção 

comunicativa que seria melhor alcançada usando-se outro(s) recurso(s). 

(TRAVAGLIA, 2005, p.29) 

 

Em relação à gramática internalizada, não é necessário que o falante passe 

por um processo de sistematização ou escolarização, “mas da ativação e 

amadurecimento progressivo, na própria atividade linguística, de hipóteses sobre o 

que seja a linguagem e de seus princípios e regras” (FRANCHI, 1991 apud 

TRAVAGLIA, 2005. p.27).  

Assim como Travaglia (2005), Antunes (2007) também discute os tipos de 

gramática que favorecem nossa reflexão sobre o ensino. Para a autora, quando as 

pessoas falam em gramática, normalmente desconhecem que podem estar falando 

não de uma acepção apenas, mas de vários sentidos que denotam significados 

diferentes para a gramática. Para Antunes (2007), quando se fala em gramática, 

pode-se estar falando de cinco acepções diferentes: a) da gramática que 

corresponde ao saber intuitivo que todo falante tem de sua língua, a qual tem sido 

chamada de gramática internalizada; b) da gramática que define o funcionamento de 

determinada norma, como em a “gramática da norma culta”; c) da gramática de uma 

perspectiva de estudo, como em a “gramática gerativa”, a “gramática estruturalista”, 

a “gramática funcionalista” ou de uma tendência histórica de abordagem, como em a 

“gramática tradicional”; d) da gramática de uma disciplina escolar; e) de um livro 

como em a “Gramática de Celso Cunha”. 
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Para Antunes (2007), cada uma dessas acepções se refere a uma coisa 

diferente, e todas na verdade coexistem. O entendimento de particularidades, 

funções e limites de cada acepção de gramática mostra-se importante para a 

reflexão do ensino da gramática. 

De acordo com Antunes (2007), vamos apresentar as principais 

características de cada acepção. A primeira, gramática internalizada, abarca todas 

as regras de uso de uma língua. Portanto, qualquer pessoa que fala uma língua 

sabe a gramática, mesmo que não tenha consciência dela. Como ilustração, 

Antunes (2007) apresenta um exemplo de uma criança de dois anos, que ao ser 

interrogada se deseja falar pelo telefone com a avó, a criança, prontamente, 

responde “quero”. E se a pergunta fosse quem quer falar com a avó, a criança com 

certeza não teria omitido o pronome “Eu”. Dessa forma, “as particularidades da 

gramática da língua nativa, faz parte do conjunto de saberes que as pessoas 

desenvolvem desde a mais tenra idade” (ANTUNES, 2007, p. 26). 

Para a autora, quando a criança diz “minhas colegas e meus colegos” é 

porque já domina as regras morfossintáticas de indicação do masculino e feminino. 

Portanto, quando os professores falam que as crianças chegam ao 5º ano sem 

conhecerem as regras de gramática, evidentemente se refere à outra gramática, 

pois a gramática internalizada já se encontra consolidada nos falantes da língua, e 

vai sendo incorporada ao conhecimento intuitivo, pelo fato de a pessoa estar 

exposta à convivência com os outros, as atividades sociais e aos usos da língua. É 

nesse sentido que Antunes (2007) afirma que a gramática é constitutiva da língua, é 

a gramática que “faz a língua ser o que é”. (ANTUNES, 2007, p. 28). 

Segundo a autora, não há um momento especial para aquisição da gramática 

internalizada, pois essa gramática é inerente à exposição da pessoa aos usos da 

língua.  

O segundo sentido de gramática, apresentado por Antunes (2007) é o 

conjunto de normas que regulam o uso da norma culta. Nessa acepção, a gramática 

é particularizada, contempla os usos considerados aceitáveis na ótica da língua 

prestigiada socialmente. Essa gramática “enquadra-se no domínio do normativo, no 

domínio do qual define é certo, o como deve ser da língua e por oposição aponta o 

errado, o como não deve ser dito.”. (ANTUNES, 2007, p. 30). 

Para a autora, a norma culta é um requisito linguístico-social muito importante 

para as situações comunicativas formais, seja na fala ou escrita. Esse é o papel da 



24 

 

escola. A intenção não é desmerecer o uso da língua que não tem prestígio social, 

mas dar oportunidades ao aluno de conhecer a norma que rege a língua, dando-lhes 

a oportunidade de escolha de melhor adequação da língua de acordo com o 

contexto.  

Assim como Antunes (2007), compreendemos que as críticas sobre o ensino 

da norma culta não incide na dúvida se deve ou não ensinar a gramática normativa 

na escola, mas na grande discussão de como ensinar. 

O temo gramática, segundo Antunes (2007), também é utilizado por 

especialistas sob uma perspectiva de estudo dos fatos da linguagem, este é o 

terceiro sentido da gramática, segundo a autora. É por essas perspectivas que se 

fala em gramática gerativa, gramática funcionalista, gramática tradicional, etc. Cada 

uma apresenta um corpo de teorias, de visões históricas da percepção que se tem a 

cerca da linguagem e da língua. Essas visões que justificam a observação e análise 

do fenômeno linguístico. (ANTUNES, 2007). 

Na quarta acepção apresentada pela autora, a gramática torna-se uma 

específica matéria de ensino escolar. Nesse sentido, o termo gramática tem o maior 

índice de uso pelas pessoas. Tal ênfase nessa disciplina, segundo Antunes (2007), 

de uns anos para cá, resultou em uma carga horária especial, separada das aulas 

de redação, e de literatura. A crítica que a autora faz em cima dessa atual conjuntura 

é que, da maneira como a gramática é oferecida na escola, parece ser algo 

totalmente diferente das atividades de comunicação. Esse é um problema que causa 

grande dor de cabeça para os alunos que pensam que a gramática não tem 

serventia. 

Essa inconsistência na proposta do ensino da gramática traz repercussões 

negativas na prática de ensino. 

A última acepção sobre a gramática abordada por Antunes (2007) é a 

gramática como um compêndio descritivo. Em princípio, seria a descrição do 

funcionamento da língua, da fonética à estilística, que toma corpo em um livro. 

Em geral, a gramática pode adotar uma perspectiva descritiva, que focaliza 

elementos da língua ou uma perspectiva prescritiva, que fixa o conjunto de regras 

que marcam o que se considera como uso correto da língua. (ANTUNES, 2007). 

Um compêndio de gramática também pode focalizar a língua como um 

sistema descontextualizado ou pode focalizar a língua nos seus usos reais.  
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De qualquer forma, Antunes (2006) afirma que: 

 

 As gramáticas nunca são neutras, inocentes; nunca são apolíticas, 

portanto, optar por uma delas é, sempre, optar por determinada visão de 

língua. As gramáticas também (é bom lembrar) são produtos 

intelectuais, são livros escritos por seres humanos, sujeitos, portanto, a 

falhas, imprecisões, esquecimentos além, é claro, desvinculados a 

crenças e ideologias. (ANTUNES, 2006, p. 33). 

 

Assim como a autora, acreditamos que não faz sentido reverenciar as 

gramáticas como se nelas estivesse alguma espécie de verdade absoluta, pois são 

produtos humanos.  

Diante da breve história da gramática, de suas origens e tipos, pudemos 

observar que os fatos linguísticos sempre estiveram misturados à história do povo, 

das diversas condições sociais e políticas do povo. De fato, herdamos dos gregos a 

concepção da gramática “como uma força controladora que preserva a língua de 

possíveis ameaças de desaparecimento ou declínio, seja pela ação dos invasores, 

seja pela ação dos próprios membros da comunidade falante”. (ANTUNES, 2006, p. 

36). 

Nesse quadro, a criação de paradigmas e modelos de gramática foi atribuindo 

aos compêndios um papel de instrumento controlador da língua, ao qual caberia 

conduzir o comportamento verbal dos usuários, pela imposição de modelos e 

padrões.  

A função de controle atribuída à gramática fez com que estudiosos, filósofos e 

filólogos, se interessassem por ela. (ANTUNES, 2006, p. 36). O conjunto de fatores 

complexos, historicamente submetidos a interesses políticos, econômicos e sociais, 

resultou numa série de concepções que deu ensejo à formação de equívocos acerca 

do que é gramática e consequentemente de como constituir seu ensino.  

A partir desse momento histórico, podemos dizer que a “crise” foi instalada no 

ensino da língua materna.  
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1.2- A crise no ensino da língua portuguesa 

 

Neste item, discutiremos sobre a história da crise que afetou o ensino da 

língua portuguesa. 

Segundo Leite (1999, p. 197), na década de 70, as ideias sociológicas 

relacionadas à linguística chegaram ao Brasil. Os estudos da Sociolinguística 

visavam implementar uma nova visão sobre o problema da variedade linguística, a 

partir da relação língua/sociedade. A intensão era discutir a natureza da linguagem 

sem usar juízos de valor, uma vez que a ideia divulgada na época era a associação 

da língua como um bem simbólico, atribuindo-lhe comparação entre modalidade de 

prestígio (dominada pela classe de maior poder econômico- social) e modalidades 

desprestigiadas (dominada pela classe de pouco poder econômico- social). 

De acordo com Leite (1999), foi nessa década também que as ideias de 

Pierre Bordieu1 foram divulgadas no Brasil. Suas ideias eram referentes à hipótese 

“capital linguístico escolarmente rentável”. De acordo com essa teoria, o fracasso 

escolar dos alunos de classes sociais baixas estava diretamente associado com a 

falta do domínio do “capital linguístico” legitimado pela escola. O papel da escola, 

então, seria possibilitar o domínio da norma-padrão às classes desfavorecidas. 

  Em 1971, a partir da democratização do ensino no Brasil, houve expansão 

de oferta de vagas, mudando completamente o cenário educacional do país. As 

classes desfavorecidas (filhos de empregados que até então não tinham tido acesso 

às práticas escolares) passaram a frequentar os bancos escolares que antes eram 

destinados apenas ao grupo social economicamente privilegiado. Nesse período, foi 

implantado um ensino de massa, e com ele a dificuldade do conflito entre as 

variedades linguísticas. 

A partir de então, passou-se a estudar a variação social e o seu reflexo sobre 

a norma linguística. A democratização trouxe a heterogeneidade resultante da 

relação distante das duas classes sociais. Um aluno de pouco poder econômico-

social desconhecia totalmente a norma-padrão habitualmente utilizada pelas classes 

privilegiadas. 

Na década de 80, através dos trabalhos da Sociolinguística, a teoria da 

variação desenvolvida por William Labov (1966 apud LEITE 1999, p. 196) passa a 

                                                           
1
 Sociólogo francês que teve especial ressonância junto aos pedagogos. Desde a década de 70, Pierri Bordieu e 

outros estudiosos já estavam em busca de causas e alternativas de solução para o problema educacional. 
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ser abordada no Brasil, tendo como seguidor o paulista Fernando Tarallo, que 

desenvolveu e orientou inúmeras pesquisas variacionistas. As pesquisas discutiam 

temas relativos à aproximação da língua com a sociedade. 

O trabalho que se iniciava pelos linguistas procurava meios de diminuir a 

distância entre as duas modalidades, de maior e de menor prestígio econômico-

social, já que muitas instituições de ensino adotavam o ponto de vista prescritivista 

para proceder ao estudo da língua. O levantamento e análise dos dados linguísticos 

instauraram a reflexão de que o ensino não poderia continuar centrado num objeto 

monolítico, cuja vertente se consolidava no padrão culto. 

 A divulgação das ideias sobre variedade linguística promoveu, aos poucos, a 

mudança de atitude diante o estudo e ensino da língua portuguesa no Brasil.  

A teoria da variação trouxe como benefício o combate ao preconceito, mas 

trouxe também a instabilidade quanto às bases de correção. O conteúdo passou a 

ser o fundamental, e a forma passou a ser desprezada. 

 

A nova teoria trouxe benefícios. Um deles foi a tentativa de mudança 

frente ao problema da variação, o combate ao preconceito linguístico. 

Esse fato provocou certa instabilidade quanto às bases do fenômeno da 

correção linguística e o fundamental na comunicação verbal passou a 

ser o conteúdo do texto. A forma, outrora extremamente valorizada, 

ficou menosprezada. (LEITE, 1999, p.196). 

 

A atuação dos professores na sala de aula foi se modificando na tentativa de 

atender às novas teorias. No entanto, o problema da variação linguística não foi 

convenientemente abordado. As aulas de língua portuguesa nas escolas passaram 

a oferecer estudos de texto com interpretações literais, que não contribuíam para o 

raciocínio do aluno. 

A substituição das regras e da terminologia da sintaxe tradicional pelas teorias 

estruturalistas e gerativistas confundiu muito mais o aluno, evidentemente 

despreparado para compreender aquelas teorias (LEITE, 1999, p.200). 

Segundo a autora, a partir do processo de massificação, foi instaurada no 

Brasil a impressão de que a língua estava em crise. A preocupação dos linguistas e 

professores deixou de ser a língua (objeto monolítico) e passou a ser a norma. Por 

esse prisma, o termo norma linguística implica o conceito de diversidade humana, 

reflexo da heterogeneidade de experiências de grupos sociais, não cabendo fazer 
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usos de certo ou errado. Diante de tais mudanças, coube à escola a 

responsabilidade de equacionar o problema, mas esta não contou com condições 

para isso. O ensino de línguas deveria abrir-se para as outras variantes sem perder 

de vista a responsabilidade de levar o aluno a dominar a norma-padrão (SILVA, 

2010). 

Diante do exposto, podemos dizer que a sensação de crise surgiu do embate 

entre a norma descrita nos compêndios da gramática normativa e a norma objetiva, 

presente nos usos cotidianos. O ensino de massa e a expansão do ensino 

demandaram uma revisão da metodologia e da finalidade de ensino e a 

diversificação das formas de expressão trouxe uma configuração cultural diferente 

daquela considerada erudita. 

 O problema do ensino decorre do descompasso existente entre a língua 

descrita na gramática normativa com a língua em uso. A questão do correto e 

incorreto é abordada sob o ponto de vista do contraste entre a norma culta e a 

popular. Aquela é considerada por motivos socioculturais mais correta do que esta, 

porque a norma culta é explícita, prescritiva, oferecendo ao usuário o parâmetro do 

bom uso quer falado, quer escrito. (LEITE, 1999, p. 204) 

A ideia de crise também foi abordada por Bechara (2011). Para explicar o que 

aconteceu com o ensino da língua materna, o autor aponta três ordens de crise 

independentes, que acabam desaguando na ação da escola.  

A primeira crise é de ordem institucional. Houve o privilégio do coloquial, do 

espontâneo e do expressivo estimulando o desprestígio da tradição escrita culta. Os 

modernistas, aceitando a decisiva influência do popular, admitiram todas as 

alterações de linguagem, ainda aquelas que destruíram “as leis da sintaxe e a 

essencial pureza do idioma”2. (BECHARA, 2011, p.6). 

A segunda crise é na universidade, uma vez que as teorias linguísticas não 

chegaram a consolidar um corpo doutrinário capaz de permitir uma descrição 

funcional integral do saber elocucional, do saber idiomático e do saber expressivo. 

A terceira crise é na escola que, não entendendo o seu papel, não fez 

distinções necessárias entre gramática geral, gramática descritiva e gramática 

normativa. Segundo o autor, o professor se volta para os dois primeiros tipos de 

gramática, desprezando justamente a gramática normativa que deveria ser o objeto 

                                                           
2
 Grifo do autor.  
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central de sua preocupação, visto que cabe à escola capacitar o aluno a dominar o 

padrão culto. 

Ainda segundo Bechara (2011, p.14), a grande missão do professor de língua 

materna é transformar seu aluno num poliglota dentro de sua própria língua.  O 

exagero na interpretação de considerar o coloquial em detrimento à gramática 

normativa traz a opressão na medida em que não se dá ao falante a liberdade de 

escolher, para cada situação de intercâmbio social, a modalidade que melhor sirva à 

mensagem. Para ele, a opressão ocorre tanto na imposição indistintamente da 

modalidade culta em todas as situações de uso da linguagem, como na ausência do 

domínio dela. 

Acredito que o ensino da gramática normativa resulta da possibilidade 

de que dispõe o falante  de optar, no exercício da linguagem, pela língua 

funcional que mais lhe convém à expressão. Resulta, portanto, da 

liberdade de escolha que oferece uma língua histórica considerada em 

sua plenitude.  

É uma língua “adquirida”3 cuja técnica histórica lhe cabe ser ensinada. 

(BECHARA, 2011, p. 17). 

 

Segundo o autor, com a crise no ensino da língua portuguesa, o professor 

passou a desconsiderar a gramática normativa, sendo que o ensino dessa gramática 

deveria ser objeto central de sua preocupação uma vez que, ao desprezá-la, ignora 

“uma série de atividades que permitiriam levar o educando à educação linguística 

necessária ao uso efetivo do seu potencial idiomático”. (BECHARA, 2011, p. 07). 

Para Bechara (2011), o aprendizado da linguística, a partir da década de 

setenta, foi um grande passo para a reflexão da língua, mas ao mesmo tempo foi 

responsável pela mudança radical no ensino da língua materna, fato esse que 

resultou na ruptura do ensino de gramática, em que prestigiaram mais a linguagem 

oral e espontânea. 

 

Portanto, vieram pela porta da própria linguística e se instalaram nas 

salas de aula de língua portuguesa esse privilegiamento do código oral 

em relação ao escrito e certa desatenção às normas estabelecidas pela 

tradição e conservadas ou recomendadas no uso do código escrito 

padrão. (BECHARA, 2011, p. 10). 

                                                           
3
 Grifo do autor 
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Segundo Bechara (2011), a mudança no ensino da língua foi ocasionada por 

duas ordens de fatores de natureza linguística e política.  

A primeira é de ordem linguística, porque as ciências da linguagem vieram 

patentear que as línguas históricas são fenômenos eminentemente orais, que o 

código escrito é um equivalente visível do código oral. Assim sendo, assistimos a 

uma reação contra o ensino de gramática em sala de aula, e muitos professores e 

até mesmo sistemas educacionais resolveram abolir a gramática normativa do 

processo de ensino-aprendizagem.  

A segunda ordem de fatores procede da política, sob o ponto de vista 

democrático, a mudança no ensino visava ao respeito, ao saber linguístico prévio de 

cada aluno. 

Antes da crise no ensino da língua, o professor repudiava a linguagem 

coloquial que o aluno trazia para a sala, hoje a língua culta chega a causar um 

estranhamento do meio escolar. Tanto uma quanto a outra atitude traz a opressão, 

segundo Bechara (2011, p.12), pois ambas as atitudes insistem em um velho erro de 

natureza monolíngue, ou seja, só privilegiam uma variedade do código verbal ora da 

modalidade culta (da classe dita opressora) ora da modalidade coloquial (da classe 

dita oprimida). O erro acontece por não oferecer ao aluno a modalidade que melhor 

sirva ao seu discurso. 

  A crise no ensino da língua materna também é abordada por Bagno e 

Rangel (2005). Esses autores apontam fatores que interferem diretamente no 

processo de ensino e aprendizagem da língua. Diante de diferentes políticas sociais 

que geraram um acervo volumoso de reflexões teóricas (leis, parâmetros 

curriculares, avaliação de livros didáticos4, etc.) o professor sentiu-se inseguro para 

substituir a metodologia tradicional pela contemporânea. Os autores apontam que as 

Instituições de ensino superior (Curso de Letras) não conseguiram acompanhar tais 

mudanças no mesmo ritmo, não oportunizaram reflexões sobre metodologia de 

ensino, causando um mal-estar muito grande por parte dos professores quando 

partiam para a prática em sala de aula.  

                                                           
4
 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos 

professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica após 

critérios de avaliação. 



31 

 

Segundo Bagno e Rangel (2005), o professor sabe, ou ouviu dizer, que não 

deve mais se limitar à transmissão de gramática normativa através de exercícios 

mecânicos, mas não se sente seguro para substituir esta prática por outra.  

 

Abre-se, então, uma lacuna entre as propostas oficiais do ensino da 

língua, a formação docente nas universidades e as demandas sociais 

por uma educação capaz de assegurar os direitos linguísticos do 

cidadão e de lhe permitir construir sua cidadania. (BAGNO e RANGEL, 

2005, p. 67).  

 

Para esses autores, a lacuna acaba por ser preenchida de maneira 

inapropriada, desvinculada de reflexão científica criteriosa, bem como de qualquer 

política pública de educação linguística. 

Fonseca (2000) também nos ajuda a entender o que ocorreu com o ensino da 

língua portuguesa no Brasil. Com a influência da linguística, o ensino-aprendizagem 

da gramática sofreu mudanças, houve a substituição de terminologias por esquemas 

de análise frástica (as célebres árvores). Para a autora, os avanços foram 

importantes sob o ponto de vista teórico, porém, pouco significativo sob o ponto de 

vista pedagógico.  

De acordo com Fonseca (2000), o processo de interferência da linguística no 

ensino e aprendizagem da língua não alcançou os resultados concretos no 

progresso da metodologia a ser utilizada.  Os professores sentiram-se confusos 

quando a linguística questionou o modelo tradicional de ensino sem oferecer uma 

real alternativa, retirando a consistência do modelo até então utilizado. Fonseca 

(2000) afirma: 

Um efeito desastroso, do ponto de vista pedagógico, quando se trata de 

níveis de ensino em que os alunos têm que assimilar e consolidar um 

modelo do funcionamento da língua não apenas num sentido 

metalinguístico, mas também normativo. Ao contribuir para levar os 

professores a pôr em causa esta característica constitutiva do ensino da 

língua materna, a Lingüística pode ser apontada como um dos fatores 

determinantes da crise que afetou o ensino da língua materna a partir 

dos anos setenta – não a Lingüística em si mesma, é claro, mas uma 

certa forma apressada e superficial de adoção, por parte da Didática, de 

termos, conceitos ou perspectivas de análise oriundos da Lingüística. 

(FONSECA, 2000, p.15-16). 
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Nesse sentido, Neves (2003 apud SILVA 2010) também atribui à 

interpretação de certas ideias oriundas da linguística o fato de a escola estar 

confundindo seus objetivos e, consequentemente, negligenciando o ensino na 

norma-padrão.  

São vários os fatores que influenciaram a sensação de crise no ensino da 

língua portuguesa. Para Fonseca (2000), haver crise não é o grande problema, uma 

vez que as discussões podem provocar mudanças qualitativas. Então, o problema 

maior da atualidade é manter-se em crise por vários anos e, consequentemente, 

deixar o professor desorientado quanto à sua prática docente. É exatamente sobre 

esse prisma que precisamos entender quais são as reais dificuldades docentes no 

processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa para que a crise seja 

esclarecida e venha a suscitar um ensino de melhor qualidade.  

  

 

1.3- Repercussões do movimento antigramaticalista nas aulas de Língua 
Portuguesa 

 

Neste item, exporemos como o movimento antigramaticalista repercutiu nas 

aulas de Língua Portuguesa.  

Diante da crise no ensino da língua portuguesa, parece-nos que, mesmo de 

forma não intencional, a proposta atual de ensino sugere a exclusão da gramática da 

escola. É difícil concordar com isso, porque temos de admitir que a gramática é uma 

fonte de referência da normatização da linguagem-padrão falada e escrita do país. 

Até 1970, a escola priorizava o ensino da gramática e seu objetivo era 

transmitir conhecimentos padronizados aos alunos. De acordo com Leite (1999), 

durante muito tempo, as escolas adotavam o ensino prescritivista da língua, 

tornando-a “um objeto monolítico, cuja única vertente estava consolidada nas regras 

da gramática tradicional”. (LEITE, 1999. p.197).  

Após a década de 70, os conteúdos de gramática passaram a ser 

desprezados pela escola. Isso ocorreu porque nessa época surgiram vários estudos 

que alegavam que o ideal nas aulas de língua portuguesa seria trabalhar com textos 

e que a gramática por si só não era o suficiente.  
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Na década de 80, com o avanço dos estudos linguísticos no país, elaborou-se 

uma crítica consistente na metodologia tradicional utilizada nas aulas de língua 

portuguesa. A partir de então, essa crítica vem sendo assimilada por órgãos 

formuladores das políticas públicas, pelos professores e pelos autores dos livros 

didáticos de maneira, muitas vezes, equivocada. 

Segundo Leite (1999), a partir da década de 80, as aulas de Língua 

Portuguesa passaram a explorar textos, mas faltaram orientações metodológicas. As 

atividades tinham como única função interpretações literais, as quais não promoviam 

o desenvolvimento do raciocínio do aluno. Porém, o que acontecia era somente a 

produção de textos, descontextualizada e sem propósito.  

O Ministério da Educação, em 1998, publicou os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), que foi uma tentativa de dar cumprimento ao artigo 210 da 

Constituição, segundo o qual “serão fixados os conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum...”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam um documento 

introdutório, e uma série de outros volumes, um para cada área do conhecimento 

abordada no ensino fundamental. Nesses volumes é que estão desmembrados os 

objetivos, conteúdos, tratamento didático e critérios de avaliação. 

Diante do PCN de Língua Portuguesa (1998), pudemos observar que o 

discurso do documento foi, muitas vezes, mal interpretado e acabou por corroborar a 

“aversão” ao ensino da gramática ao declarar que: 

O que deve ser ensinado não responde às imposições da organização 

de conteúdos da gramática escolar, mas aos aspectos que precisam ser 

tematizados em função das necessidades apresentadas pelos alunos 

nas atividades de produção, leitura e escuta de textos. (BRASIL, 1998, 

p.29) 

De acordo com o documento, o conteúdo a ser ensinado deve estar voltado 

para as necessidades dos alunos, o que não significa excluir a gramática do 

currículo. A exclusão da gramática, a nosso ver, seria uma questão absolutamente 

controversa, uma vez que, se os conteúdos são determinados tão somente em 

função das necessidades dos alunos, os sistemas de avaliação seriam 

diversificados, e isso não é o que ocorre nas instituições brasileiras de ensino.  
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Segundo Vasconcellos (2008), a divulgação de resultados de avaliações 

(SAEB, IDEB, PISA, ENEM, ENADE) tem trazido dados preocupantes sobre a 

qualidade do ensino no país. Segundo o autor, a não aprendizagem dos alunos 

causa angústia, pois significa a negação do direito fundamental do ser humano de 

ter acesso a determinados elementos da cultura, saberes elaborados, categoriais, 

que deveria acontecer na escola de forma intencional, sistemática, crítica, coletiva e 

mediada. O fracasso escolar é, pois, uma forma de exclusão dos incluídos, já que 

formalmente os alunos estão no sistema, mas não estão aprendendo, tendo, 

portanto, boa parte de seu desenvolvimento comprometido. 

Possenti (1996), ao reportar-se ao ensino da língua portuguesa, defendeu a 

necessidade de alterar as prioridades do ensino, focalizando mais atividades de 

interpretação e menos análise sintática, sem, entretanto, retirá-la do currículo. Para 

o autor, a ideia é alterar a forma de ensinar a gramática, tornando-a mais reflexiva e 

não meramente uma atividade de memorização. 

 Hoje, diante de várias pesquisas realizadas com os professores, podemos 

observar que esses não estão preparados para assumir com confiança a nova 

metodologia. Mattos e Silva (2004) indica algumas posições que os professores 

assumiram atualmente. No primeiro caso, encontramos aqueles professores 

normatizadores, remanescentes do ensino tradicional. No segundo caso, 

professores que conduzem seu ensino sobre análise de textos sem oferecer 

espaços para a sistematização de um estudo que alcance a consciência gramatical. 

Por fim, no terceiro caso, temos aqueles professores que seguem apenas o material 

didático proposto pela escola.  

Diante de todos os fatores da crise citados anteriormente, observamos que a 

gramática passou a ser vista, por muitos educadores, como uma prática 

ultrapassada.  Essa visão está relacionada aos equívocos que a crise trouxe de 

herança (ARANTES, 2006). Observamos que os professores de língua materna 

estão confusos, preocupados com o risco de serem chamados de conteúdistas e 

gramatiqueiros, e, por tal preocupação, os que já não a abordavam frequentemente 

simplesmente  deixaram-na de lado.  

 
 
 
 



35 

 

CAPÍTULO II: A utilidade do ensino da gramática 
 
Apresentação do capítulo 
 

Nosso objetivo nesse capítulo é apresentar as principais discussões sobre o 

ensino e aprendizagem dos conteúdos da Língua Portuguesa, bem como discutir a 

importância do conhecimento específico para aquisição da língua materna e a 

tomada de consciência. Apresentaremos algumas discussões sobre a utilidade da 

teoria gramatical nas escolas, de acordo com aspectos teóricos de alguns autores, 

tais como: Bechara (2011), Vygotsky (2005; 2011), Neves (2004); Silva (2005). E 

faremos breves considerações da teoria de Vygotsky sobre a formação de conceitos 

e a de Lipman (1995) sobre o pensamento crítico. 

 

2.1- Vygotsky e o ensino da gramática 

  

Neste item, explanaremos como Vygotsky (2005; 2011) considera útil o 

ensino de gramática. Obervaremos o quão é importante o papel da escola para a 

tomada de consciência e o desenvolvimento dos conceitos científicos. 

Lev Vygotsky5 conferiu grande importância ao papel da escola para o 

desenvolvimento do ser humano. Uma de suas contribuições relevantes foi a relação 

entre pensamento e linguagem. Nesse tema, destaca-se a formação de conceitos.  

Vygotsky (2011) enfatiza o papel decisivo da escola na conscientização da 

criança acerca de seus processos mentais. Para o autor, a criança domina certas 

habilidades no campo da linguagem muito antes de entrar na escola, mas não sabe 

que as domina, esse conhecimento é inconsciente e espontâneo. Em determinadas 

situações, tais operações ocorrem automaticamente. Isso significa que a criança não 

consegue fazer de forma intencional e arbitrária o que faz de modo não arbitrário. 

Logo, ela está limitada para aplicar suas habilidades de linguagem. 

A instrução formal e sistemática desempenha um papel fundamental na 

aprendizagem da criança. É na escola que a criança aprende, particularmente 

graças à escrita e à gramática, a tomar consciência do que faz e a operar 

voluntariamente com as suas próprias habilidades. Suas habilidades se transferem 

                                                           
5
 Lev Semenovitch Vygotsky (1896- 1934), autor russo, estudou na Universidade de Moscou. Dedicou-se à 

psicologia evolutiva, educação e psicopatologia. Foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual 

das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida.  
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do plano inconsciente e automático para o plano arbitrário, intencional e consciente. 

Vygotsky (2005). 

Para Vygotsky (2005), o aprendizado escolar proporciona o desenvolvimento 

dos conceitos científicos, que é, antes de tudo, uma questão prática de imensa 

importância. Isso acontece porque o aprendizado escolar apresenta um sistema 

hierárquico de inter-relações, constituindo o meio pelo qual o domínio e a 

consciência se desenvolvem. Para Vygotsky (2011, p. 115), “A consciência reflexiva 

chega à criança através dos portais dos conhecimentos científicos”. Além disso, a 

sistematização consciente é transferida a outros conceitos e a outras esferas do 

conhecimento. (SILVA, 2005).  

Para relacionarmos tais pressupostos à defesa do ensino de gramática na 

escola, temos que considerar a inter-relação entre os conceitos espontâneos e os 

conceitos científicos.  

Em relação à educação, Vygotsky (2005) acredita que os dois conceitos, 

espontâneos e científicos, se relacionam e se influenciam constantemente. O autor 

realiza um estudo sobre a formação de conceitos e ressalta a importância do 

conceito científico para o desenvolvimento mental da criança. 

As proposições de Vygotsky (2005) acerca do processo de formação de 

conceitos nos remetem à discussão das relações entre pensamento e linguagem, à 

questão da mediação cultural de construção de significados por parte do indivíduo, 

ao processo de internalização, e, sobretudo, ao papel da escola na transmissão de 

conhecimentos de diferente natureza daqueles aprendidos na vida cotidiana. 

(OLIVEIRA, 1992).  

Conforme Vygotsky (2005), o desenvolvimento psíquico do ser humano não é 

determinado apenas pela sua herança genética, mas se constitui principalmente a 

partir da interação do indivíduo com a cultura do meio social em que vive. Ao longo 

do desenvolvimento do ser humano, todas as formas culturais são internalizadas e 

se transformam em material simbólico entre o sujeito e o objeto de conhecimento. O 

conhecimento de mundo é mediado pela palavra, que é determinada culturalmente. 

As palavras representam conceitos e, “a trajetória de desenvolvimento de um 

conceito já está predeterminada pelo significado que a palavra que o designa tem na 

linguagem dos adultos”. Oliveira (1992, apud SILVA 2005, p.68). 

Para Vygotsky (2005), o conceito espontâneo é formado mediante a interação 

da criança com as pessoas que a rodeiam. A criança forma conceitos espontâneos à 
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medida que sua interação com os aspectos da realidade vai sendo direcionada por 

palavras que representam categorias culturalmente estabelecidas. Dessa forma, a 

linguagem é utilizada pela criança para nomear objetos e fatos, presentes em sua 

vida diária. Ao falar, a criança interage dialogicamente e se distancia de uma fase 

em que o conceito está totalmente ligado ao concreto, aproximando-se cada vez 

mais da forma mais abstrata de generalizar a realidade. 

A linguagem humana tem, para Vygotsky (2005), duas funções básicas: 

intercâmbio social e pensamento generalizante. Sendo assim, a linguagem 

possibilita o propósito de comunicação entre os humanos, ordenando as 

experiências do mundo real em categorias conceituais que são compartilhadas pelos 

usuários da língua.  

Ao utilizar a linguagem para nomear determinado objeto estamos, na 

verdade, classificando esse objeto numa categoria, numa classe de 

objetos que tem em comum certos atributos. A utilização da linguagem 

favorece, assim, processos de abstração e generalização. (VYGOTSKY 

1989 apud OLIVEIRA, 1992, p. 27). 

 

Para esclarecer as funções da linguagem e a formação de conceito 

espontâneo, Silva (2005) apresenta um exemplo: a criança, através da interação 

com as pessoas, vai aprendendo que a palavra “gato” não denomina apenas um 

ente em particular, mas todos os animais que apresentam as mesmas 

características gerais capazes de distinguir o gato de outros animais. O 

conhecimento espontâneo permite a apreensão das características do animal 

designado pela palavra gato, mas esse conhecimento ainda não é consciente. Para 

Vygotsky (2005), a formação desses conceitos, denominados de espontâneos, é 

realizada de forma assistemática de acordo com as experiências da criança com o 

meio em que vive. Se perguntarmos para a criança a definição do conceito gato, por 

meio de palavras, ela certamente não será capaz de fazê-lo. Isso acontece porque 

ainda não é consciente de seu ato de pensamento. Segundo Silva (2004), só mais 

tarde a criança será capaz de definir conceitos e empregá-los intelectualmente de 

forma mais consistente.  

No entanto, o conhecimento espontâneo oferece suporte ao científico, porque 

quando a criança já desenvolveu o conhecimento espontâneo relativo a “gato”, ela 

poderá aprender, na escola, conceitos científicos correlatos. Por exemplo, ela 
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aprenderá que o gato é um animal mamífero, carnívoro, felino, etc. Esses conceitos 

começam a configurar um sistema, que permite a compreensão e a organização da 

realidade. Portanto, para a criança ser capaz de absorver um conceito científico, é 

preciso haver um conceito espontâneo correlato: “o conceito espontâneo oferece 

caminhos para o científico, e, ao mesmo tempo, devido à nova aprendizagem, foi 

expandido em um sistema” Silva (2004, p. 69).   

O desenvolvimento dos conceitos científicos, segundo Vygotsky (2005), 

ocorre mediante uma forma de colaboração sistemática entre professor e aluno. É 

na escola que o aluno vai se apropriar da língua em seu aspecto formal, pois passa 

a entendê-la como um sistema ordenado e coerente. A escola é o local apropriado 

para o aluno exercitar o controle deliberado e a atenção voluntária aos aspectos 

formais da língua, que antes consistiam apenas em conhecimento espontâneo.  

O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos, segundo 

Vygotsky, são processos intimamente interligados, que exercem influência um sobre 

o outro. Trata-se, na verdade, de um processo único que se realiza sob diferentes 

condições internas e externas.  

 Para Vygotsky (2011), o ensino da gramática permite ao aluno tomar 

consciência de suas operações linguísticas e a operar voluntariamente com as suas 

próprias habilidades. As habilidades aprendidas na escola se transferem do plano 

inconsciente e automático para o plano arbitrário, intencional e consciente. O aluno, 

adquirindo consciência das próprias habilidades linguísticas, poderá decidir 

deliberadamente quais construções sintáticas deseja utilizar. O ensino da gramática, 

portanto, favorece a atividade consciente e crítica no manejo das regras da norma-

padrão. (SILVA, 2005). 

O desenvolvimento dos conceitos científicos corrobora a tomada de 

consciência. De acordo com Vygotsky (2011), tomar consciência consiste em ter 

conhecimento das ações necessárias para efetivar uma determinada operação. É a 

tomada de consciência que permite o domínio das ações.  

Para entender o que isso significa, Vygotsky (2011) oferece-nos um exemplo 

ilustrativo: 

Eu dou um nó. Faço isto conscientemente. Entretanto não posso dizer 

exatamente como o fiz. Minha ação consciente acaba sendo 

inconsciente porque a minha atenção estava orientada para o ato de dar 

o nó, mas não na maneira como eu o faço. A consciência sempre 



39 

 

representa algum fragmento de Círculo Fluminense de Estudos 

Filológicos e Linguísticos realidade. O objeto de minha consciência é o 

ato de dar o nó, o próprio nó e tudo o que acontece com ele, mas não 

aquelas ações que produzo ao dar o nó, nem da maneira como o faço. 

O fundamento disso é o ato de consciência, do qual é objeto a própria 

atividade da consciência. (VYGOTSKY, 2011, p. 288-289). 

 

Para o autor, a tomada de consciência se baseia na generalização dos 

próprios processos psíquicos, resultando em sua apreensão. Segundo Silva (2010), 

podemos inferir que a tomada de consciência decorrente da aprendizagem da 

gramática permitirá ao aluno escolher, de forma intencional e planejada, as 

construções sintáticas que deseja conferir a seu texto. Nesse processo, manifesta-

se prioritariamente o papel decisivo do ensino. 

Assim como Vygotsky (2011), acreditamos que o aprendizado da gramática, 

juntamente com o da escrita, é de grande importância para o desenvolvimento do 

pensamento infantil. Segundo o autor, é óbvio que a criança, ao ingressar na escola, 

já domine a gramática da língua materna. Porém, esse domínio ocorre de forma 

inconsciente, ou seja, o domínio está atrelado às operações espontâneas; “fora de 

uma determinada estrutura, a criança não consegue fazer de forma arbitrária, 

consciente e intencional o que faz de modo não arbitrário” (VYGOTSKY, 2011. p. 

320). Utilizando como recursos somente os conceitos espontâneos e não os 

científicos, ela se torna limitada ao usar suas habilidades linguísticas. De acordo 

com Vygotsky (2011):  

É na escola que a criança aprende, particularmente graças à escrita e à 

gramática, a tomar consciência do que faz e operar voluntariamente com 

as suas próprias habilidades. Suas próprias habilidades se transferem 

do plano inconsciente e automático para o plano arbitrário, intencional e 

consciente. [...] Desse modo, tanto a gramática, quanto a escrita dão à 

criança a possibilidade de projetar-se a um nível superior no 

desenvolvimento da linguagem. (VIGOTSKI, 2011. p. 320). 

  De acordo com tais concepções, podemos afirmar que o conhecimento 

consciente da gramática, em geral oferecido na escola, contribui para o 

desenvolvimento da linguagem.  
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2.2-  Concepções contemporâneas sobre o ensino da gramática nas escolas 

 

Diante da atual discussão sobre a necessidade, ou não, de se ensinar a teoria 

gramatical nas escolas, pareceu-nos útil expor alguns pressupostos teóricos que 

atestam que o ensino sistemático da gramática favorece o desenvolvimento 

cognitivo do aluno, bem como sua competência linguística. 

Com os estudos linguísticos, a partir da década de 80, e o advento das teorias 

do texto e do discurso (Linguística Textual, Análise do Discurso, Pragmática, Teoria 

da Enunciação, por exemplo), chegou- se até em cogitar não ensinar gramática. No 

entanto, segundo Prestes (2002), o ensino da língua sem nenhuma sistematização 

quanto à gramática, não é suficiente para promover a competência do aluno nas 

mais diversas situações comunicativas que vão além das situações escolares.  Há 

situações em que só comunicar não basta: é preciso fazê-lo de acordo com certas 

normas que são consideradas padrão.  

No que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem da língua materna, 

Bagno (2004) manifesta-se a favor do ensino da norma-padrão. Para o autor, o 

aluno deve aprender na escola conteúdos desconhecidos, é papel da escola ensinar 

algo que o aluno não domina. Para o autor, cabe à escola promover o ensino da 

norma-padrão que:  

 

Em sua estreita associação com e escrita, ele é o repositório dos 

conhecimentos acumulados ao longo da história. Esses conhecimentos, 

assim armazenados, constituiriam a cultura mais valorizada e 

prestigiada, de que todos os falantes devem se apoderar para se 

integrar de pleno direito na produção/condução/transformação da 

sociedade de que fazem parte. (BAGNO, 2004, p. 179.) 

 

Possenti (1996) também faz questão de enfatizar que o papel da escola é 

ensinar a língua padrão: 

 

Adoto sem qualquer dúvida o princípio quase evidente de que o objetivo 

da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatamente, o 

de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra hipótese 

é um equívoco político e ideológico. (POSSENTI, 1996, p. 17-18). 
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A teoria gramatical pode converter-se em um conhecimento útil para os 

alunos, se for concebida como um saber que proporciona critérios de análise para a 

adequação da linguagem na produção de textos formais escritos (SILVA, 2005). 

É justamente por oferecer critérios que Travaglia (2011) coloca-se a favor da 

gramática teórica para o desenvolvimento da capacidade crítica do falante da língua 

materna. Em vez de desconsiderar tal conhecimento nas aulas de língua 

portuguesa, é preciso reavaliar o processo de ensino e aprendizagem da gramática, 

a fim de torná-la um instrumento de reflexão e de análise crítica na produção textual.     

Sem o aprendizado consistente, as construções frasais são realizadas de 

maneira espontânea, ou seja, a criança pode até utilizar vários tempos verbais, mas 

se lhe pedirmos para explicar o porquê realizou determinadas construções 

sintáticas, ela não saberá fazê-lo. 

Travaglia (2011) também atesta a utilidade da gramática e afirma que ela tem 

relação direta com a qualidade de vida dos alunos. Isso porque a gramática 

tangencia a visão da língua materna como forma de atuação social e/ou exercício de 

cidadania. Segundo o autor, a linguagem dá forma ao nosso mundo e à nossa vida 

sociocultural. 

A proposta de ensino de gramática, segundo Travaglia, possibilita ao aluno a 

capacidade argumentativa, significativa e de relação social e cultural concretizadas 

no dizer, porque o aluno consegue veicular pela língua os significados e sentidos 

que deseja compreender, e, através do domínio da gramática, ele saberá se colocar 

muito melhor na relação com os outros, com a sociedade e a cultura em que vive. 

Um falante com tal capacidade sabe se colocar como sujeito nas relações sociais e 

consegue utilizar a língua para a consecução de seus objetivos. 

Nas palavras de Travaglia (2011), observa-se claramente a relação intrínseca 

da gramática com a interação comunicativa dentro de uma sociedade: 

 

[...] mover-se nessa sociedade de maneira adequada, implica saber 

perceber como tudo o que constitui esta sociedade e sua cultura é 

simbolizado e significado na língua. Desta forma, só de posse desse 

instrumento as pessoas serão capazes de perceber o significado/ 

sentido e a direção do dizer. (TRAVAGLIA, 2011, p.14). 
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 A gramática deve ser entendida como um conjunto de conhecimentos 

linguísticos6 que um usuário da língua precisa internalizar para o uso efetivo em 

situações concretas de interação comunicativa. Sob esse prisma, Travaglia (2011) 

afirma que a gramática tem tudo a ver com a qualidade de vida, pois quanto mais o 

falante da língua tiver domínio dos recursos e mecanismos, melhor será o seu 

desempenho linguístico. 

 Segundo o autor, a linguagem dá forma a nosso mundo e a nossa vida 

sociocultural, e ao mesmo tempo reflete na maneira como as pessoas se relacionam 

e veem o mundo. Tudo o que acreditamos, aceitamos ou recusamos, nossos 

preconceitos, nossos sonhos e ideais, tudo é enformado pela linguagem e sobretudo 

pela língua. Assim, para mover-se nessa sociedade implica saber que tudo é 

simbolizado e significado na língua (TRAVAGLIA, 2011). 

Dessa forma, só de posse desse instrumento, a língua, que as pessoas serão 

capazes de se mover sem maiores dificuldades. 

Para Travaglia (2011) quando se fala em ensino da língua materna, é preciso 

pensar por que se dá aulas de uma língua para falantes dessa língua, ou seja, por 

que se dá aulas de português a brasileiros que falam essa língua. Certamente, 

conforme o autor, não é para ensinar a falar, a se comunicar por meio dela, porque 

isso eles já aprenderam de forma natural, desde quando nasceram. 

A pergunta que melhor cabe nesse contexto é: o que queremos para os nossos 

alunos em nossas aulas de língua portuguesa? Travaglia (2011) afirma que o ensino 

só pode ter como fim principal o desenvolvimento da competência comunicativa, 

entendendo-se que a escola possibilite o aluno a utilização cada vez maior de um 

número de recursos da língua, de forma adequada a cada situação de interação 

comunicativa. 

Segundo Travaglia (2011) essa adequação tem várias dimensões como: 

 

a) Ser adequado quanto à possibilidade de produzir os efeitos de 

sentido desejados de modo a atingir os objetivos propostos; b) ser 

adequado quanto ao atendimento de normas sociais de uso da língua 

em termos de variedades da língua a serem usadas; c) ser adequado 

quanto ao direcionamento argumentativo; d) ser adequado quanto ao 

                                                           
6
 Conceito de gramática segundo Travaglia (2011), grifo dele. 
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atendimento de exigências de naturezas diversas, tais como, estética, 

polidez, etc. (TRAVAGLIA, 2011, p. 15). 

 

Para o autor, o ensino de gramática deve ser  estruturado não como um estudo 

e trabalho que encara a gramática como uma teoria a ser utilizada em análises 

liguísticas, mas um ensino construído sobre uma concepção que vê a gramática à 

disposição do produtor  e receptor de textos para a construção do sentido. 

Segundo Possenti (1996), é preciso que o ensino de gramática seja inserido 

nas salas de aula de forma prazerosa e sem preconceitos. O objetivo é fazer com 

que o aluno, que se utiliza apenas do coloquial, não se sinta constrangido diante de 

um aluno que teve na sua vida a oportunidade de acesso a materiais de estudo e 

que também aprendeu a norma culta em seu meio familiar. Para o autor, a escola 

deve trabalhar para que todos os seus alunos, ao término de alguns anos, tornem-se 

capazes de ler e escrever, na língua padrão, textos das mais variadas tipologias. 

Afirma também ser necessário fazer uma distinção entre o que seja saber gramática 

– saber fazer análises linguísticas – e o que seja saber a língua – saber falar, 

escrever, constituir-se, enfim, em um usuário eficaz da língua.  

Neves (2004) também reconhece que a escola é responsável pelo bom uso 

linguístico: 

Considero, como ponto de partida, que a escola é, reconhecidamente, o 

espaço institucionalmente mantido para orientação do “bom uso” 

linguístico, e que, portanto, a ela cabe ativar uma constante reflexão 

sobre a língua materna, contemplando as relações entre uso da 

linguagem e atividades de análise linguística e de explicitação da 

gramática. (NEVES, 2004, p. 18). 

 

Diante do exposto, cremos, tal como afirma Travaglia (2011), que o professor 

de língua portuguesa deve conhecer muito bem a gramática para ministrar os 

conteúdos de forma sistemática, gradativa e articulada, uma vez que o 

conhecimento intuitivo da língua não oferece segurança. Em outros termos, 

considerando que o conhecimento científico da língua é papel da escola, o 

professor deve ter um conhecimento consistente da língua para poder elaborar 

adequadamente as estratégias que favorecerão o aprendizado dos conteúdos a 

serem ensinados. 
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2.3- O ensino da gramática e o desenvolvimento do senso crítico 

 

Nesta seção, apresentaremos a teoria de Lipman (1995) a respeito da prática 

educacional reflexiva voltada para o desenvolvimento do pensar. Discutiremos os 

conceitos apresentados pelo autor sobre o pensamento crítico e a utilização de 

critérios para a formulação de bons juízos e exporemos as implicações dessas 

teorias com o ensino de gramática. 

Podemos observar nos dias atuais, que os grandes objetivos da educação 

estão voltados para a formação do cidadão crítico. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998) enfatizam, entre outros objetivos, levar o aluno a posicionar-se de 

maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações. Para refletirmos 

sobre o que significa desenvolver a capacidade crítica, meta fundamental da escola 

contemporânea, e para compreendermos a real importância da gramática para a 

aquisição da língua portuguesa em seu aspecto formal, recorremos às teorias de 

Matthew Lipman, filósofo norte americano que sistematizou um programa de ensino 

de filosofia para as crianças na década de 60. Suas contribuições explicitam 

aspectos importantes a respeito do tema educação para o pensar crítico.  

Segundo Lipman (1995), os objetivos da escola devem estar voltados para o 

desenvolvimento do pensamento em direção à sua excelência. O processo do 

pensamento é próprio da natureza humana, o homem é um ser pensante. Porém, 

segundo o autor, isso não significa que o processo de pensar não tenha condições 

de ser aperfeiçoado, por meio de procedimentos adequados oferecidos pela escola. 

   Cabe à escola desenvolver e melhorar o pensamento que é natural do ser 

humano. Aprender a pensar bem é imprescindível para tornar-se um pensador 

responsável, com capacidade de formular bons juízos com opiniões pautadas no 

senso crítico. Para Lipman (1995), o pensamento deve ser cultivado, desenvolvido e 

melhorado via educação. 

 As habilidades de pensamento permitem às crianças um pensar criterioso, 

cuidadoso, crítico e criativo. O fortalecimento do pensar na criança deve ser a 

principal atividade da escola, como afirma Lipman (1995).  

A concepção de pensamento, sob esse prisma, está associada ao 

pensamento complexo, de ordem superior, capaz de produzir novas relações.  
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Pensamento de ordem superior ocorre sob o amparo da verdade e do 

significado e engloba o pensamento crítico e o criativo e é capaz de 

analisar os próprios procedimentos, sua perspectiva e seu ponto de 

vista; reconhece os fatores tendenciosos, os preconceitos e a auto-

ilusão, pensa sobre si mesmo [...] ao mesmo tempo em que pensa seu 

tema principal. (LIPMAN, 1995, p. 42). 

 

Para o autor, o pensamento de ordem superior, também chamado de 

complexo, é conceitualmente um pensar rico, coerente e organizado, características 

que constituem o pensamento crítico que produz juízos consistentes e bem 

fundamentados através de critérios válidos. 

Saber utilizar critérios é essencial para o desenvolvimento do senso crítico. 

Lipman (1995, p. 172) define o pensar crítico como “o pensamento que facilita 

julgamento, pois se fundamenta em critérios, é autocorretivo e sensível ao contexto”. 

Portanto, são três as características do pensar crítico: utilização de critérios, 

autocorreção e sensibilidade ao contexto. 

Lipman (1995) faz uma associação entre os termos “crítico” e “critérios”. 

Segundo o autor são termos semelhantes que possuem uma etimologia comum. 

Para ele o pensar crítico é habilidoso e não deve ter seu desempenho avaliado sem 

a concorrência de critérios. Segundo Lipman (1995, p. 173), “os critérios são razões 

particularmente confiáveis, podem ou não ter um nível alto de aceitação pública, 

mas tem um nível alto de aceitação e respeito entre a comunidade de pesquisadores 

especializados”. 

Além da utilização de critérios, a autocorreção também é uma característica 

importante do pensar crítico porque consiste em investigar, identificar e avaliar 

outros pontos de vista, que podem levar à mudança no caso das razões e os 

argumentos se tornarem plausíveis de convencimento.  Do mesmo modo, a 

sensibilidade ao contexto é também fundamental ao desenvolvimento do 

pensamento crítico, pois implica a capacidade de descobrir ou inventar novas 

maneiras de lidar com os problemas de acordo com as exigências do momento. Tais 

características permitem a realização de bons julgamentos. 

Se os critérios orientam o pensar crítico, ao apresentarmos as nossas razões, 

estamos expondo o que conduziram nossas avaliações e julgamentos. Assim como 

Silva (2006), acreditamos que os esclarecimentos de Lipman (1995) acerca do 
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pensamento crítico evidenciam por que acreditamos que o ensino gramatical é útil 

para os alunos. Ao entendermos as características do pensamento crítico, é possível 

inferir a relação existente entre o ensino da gramática teórica e o desenvolvimento 

crítico. As regras da gramática configuram-se como critérios que orientam as 

construções linguísticas de uma frase inteligível. Do mesmo modo, a sensibilidade 

ao contexto permite ao aluno o discernimento da linguagem à determinada situação, 

e a autocorreção é exercitada quando o aluno é capaz de revisar os próprios textos. 

O ensino da gramática torna-se principalmente útil se o objetivo for desenvolver o 

raciocínio e a capacidade de pensar criticamente. As produções de textos exigem 

obediência às regras da norma-padrão, bem como planejamento e escolhas, que, 

por sua vez, necessitam de critérios para serem realizadas com êxito.  

Dessa forma, em relação aos julgamentos orientados por critérios, podemos 

deduzir que o conhecimento de regras gramaticais garante a adequação eficiente e 

confiável da linguagem na produção de textos formais. 

Cabe à escola oferecer aos alunos os conhecimentos teóricos necessários 

sobre a norma padrão, a fim de que eles possuam critérios suficientes para orientar 

suas escolhas. As aulas de língua portuguesa precisam oferecer o conhecimento 

científico (VYGOTSKY, 2011) da língua, para que o aluno seja autossuficiente para 

elaborar com segurança suas produções escritas. 

A gramática normativa consagra o uso das regras da norma- padrão. 

Conhecer suas características é essencial para situações onde esse dialeto de 

prestígio for exigido. A desobediência às regras não implica erro, apenas indica que 

o texto não está em conformidade com a língua “culta” (SILVA, 2006). 

A grande finalidade do ensino de gramática é utilizar as regras como critérios 

de análise. Isso contribui para o aluno perceber as ocorrências de certas 

construções a fim de deliberar sobre os aspectos mais convenientes ao contexto em 

que se faz necessário o uso da linguagem. 

O conhecimento de regras permite ao aluno recorrer a critérios confiáveis 

quando efetuar julgamentos de sintaxe, de estilo, e de adequação de linguagem 

(SILVA, 2005). Cremos que o conhecimento espontâneo, de forma intuitiva, não é 

suficiente para a ensinarmos os alunos a escrever textos coerentes e bem 

estruturados.  

O professor precisa planejar as atividades para exercitar a sensibilidade ao 

contexto (LIPMAN, 1995) e para o aluno ser capaz de autocorrigir-se quando 
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necessário Quanto mais o aluno dominar a norma padrão, mais estará apto a 

atender aos requisitos de cada contexto situacional, e estará mais apto também a 

fazer as suas escolhas conscientemente. A partir desse momento, o aluno poderá 

desprezar por opção as regras gramaticais em determinado texto; mas ele o fará 

porque assim o deseja e não por desconhecimento das regras.  

Refletir sobre a língua exige o conhecimento da metalinguagem, das regras e 

da lógica subjacentes a elas, além de considerar os aspectos pragmáticos, as quais 

demandam as habilidades de tradução da própria língua. Sendo assim, o papel do 

professor é indispensável para o desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, e 

a gramática pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, desde que o 

professor saiba ensiná-la corretamente. 

Considerando que a teoria gramatical, por meio de suas regras, nos oferece 

critérios confiáveis para a organização dos elementos das frases, a atual dúvida do 

professor de língua portuguesa não deve consistir em ensinar ou não a gramática, 

mas como ela deve ser ensinada.   

Em síntese, podemos concluir que existe uma estreita relação entre a teoria 

gramatical e o desenvolvimento do pensamento crítico, já que as regras gramaticais 

configuram-se como critérios que possibilitarão a adequação da linguagem a um 

determinado contexto social. De fato, a aprendizagem da gramática favorece o 

exercício do pensar crítico (LIPMAN, 1995), uma vez que exige a realização de 

julgamentos, o emprego de critérios, a sensibilidade ao contexto e a autocorreção.  
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CAPÍTULO III-  ANÁLISE DO CORPUS 

 

Apresentação  

 

Esta pesquisa diz respeito a uma investigação, cujo intuito é verificar as 

apreciações docentes acerca das dificuldades no ensino e aprendizagem da 

gramática.  Este capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos por 

meio de um questionário relacionando-os aos autores e teorias estudadas. Para 

tanto, apresentamos os sujeitos da pesquisa, definimos o instrumento utilizado e o 

procedimento de aplicação. Em seguida, explicamos os dispositivos de análise e 

concluímos com os resultados e a discussão. 

 

Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa compreendem dezessete professores de Língua 

Portuguesa da Rede Municipal de Ensino Fundamental de uma cidade do interior de 

São Paulo.  

 Instrumento 

Para que pudéssemos verificar quais são as apreciações docentes acerca 

das dificuldades no ensino e aprendizagem da gramática, escolhemos como 

instrumento metodológico um questionário constituído por sete questões com 

perguntas fechadas e abertas que permitiram a análise das dificuldades 

apresentadas pelos professores, bem como, a caracterização do perfil do 

profissional da rede estudada.  

O questionário, corpus desta pesquisa, que foi entregue aos professores, 

continha as seguintes questões:  

 

1ª Questão: Qual o seu grau de escolaridade? 

O objetivo dessa questão foi verificar se os professores da rede pesquisada 

possuem apenas a faculdade de letras (exigência mínima para PEBII) ou se 

prosseguiram com os seus estudos: pós- graduação, mestrado ou doutorado. Essa 

informação é importante para a pesquisa para verificarmos se o grau de formação 
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do professor contribui para a segurança do profissional frente às dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. 

 

2ª Questão: Quanto tempo você tem de atuação docente? 

Essa pergunta pareceu-nos pertinente para observarmos se o tempo na 

profissão garante um melhor desempenho dos professores nas salas de aula, 

ajudando-os a entender e a resolver as dúvidas que a crise no ensino da língua 

portuguesa trouxe para a prática docente. 

 

3ª Questão: Você é efetivo? 

Como a rede é composta por professores efetivos e eventuais, o objetivo foi 

investigar se o vínculo empregatício com a rede municipal da educação influencia ou 

não no aumento das dificuldades dos professores, uma vez que os professores 

eventuais, por não serem assíduos nas formações continuada e orientações 

técnicas oferecidas pela Secretaria Municipal da Educação, podem possuir dúvidas 

quanto à metodologia empregada na rede. 

 

4ª Questão: O que você aprendeu em seu curso de graduação (em relação aos 

conteúdos das disciplinas ou à didática) foi suficiente para o seu trabalho atual? Por 

quê? 

Com esta questão, foi possível a reflexão sobre a qualidade dos cursos de 

formação inicial. As respostas que emergiram do discurso docente poderão 

contribuir para a melhoria dos cursos de formação inicial, assim como direcionar 

futuras orientações técnicas realizadas por um coordenador da Secretaria Municipal 

da Educação.  

 

5ª Questão: Segundo sua experiência em sala de aula, o que você acha que faltou 

na sua graduação? Quais são as suas dificuldades? 

O objetivo dessa questão foi especificar quais são as lacunas na formação 

inicial para elencar possíveis dificuldades que, no entender dos professores, 

prejudicam a formação “ideal” dos docentes que ministram aulas de língua 

portuguesa. 
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6ª Questão: O que você gostaria de aprender para ajudar e /ou melhorar sua 

prática? 

Após analisar as dificuldades apresentadas pelos professores (sujeitos da 

pesquisa que responderam a 5ª questão), a pretensão dessa questão, é verificar se 

os professores acreditam que o conhecimento espontâneo da língua é suficiente 

para ministrar aulas da língua materna ou se buscam na formação continuada o 

conhecimento científico, tal como discute Vygotsky (2005).   

 

7ª Questão: Quais são suas principais dificuldades em relação aos conteúdos 

gramaticais? 

O objetivo é verificar se os professores de língua portuguesa dominam a 

gramática para ministrar os conteúdos de forma sistemática, gradativa e articulada. 

As respostas que emergiram dessa questão permitiu-nos refletir sobre a crise que se 

instalou no ensino de língua portuguesa, conforme Bechara (2011).  

Vale ressaltar que as três primeiras perguntas do questionário são objetivas 

com um propósito de oferecer um panorama geral do perfil dos profissionais 

entrevistados: a formação acadêmica, o tempo de efetivo exercício na rede, a 

porcentagem dos efetivos e eventuais da rede, etc. As perguntas posteriores são 

abertas com o intuito de verificar as principais dificuldades docentes para o processo 

de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa.  

Cabe mencionar que os professores, sujeitos dessa pesquisa, representam 

várias escolas municipais onde a pesquisa foi realizada. 

 

Procedimentos 

 

A aplicação do questionário foi efetuada em novembro de 2011, durante 

aproximadamente vinte dias. Os professores, sujeitos da pesquisa, lecionavam em 

várias escolas da rede pesquisada. Houve certa dificuldade de reunir todos em um 

mesmo local, uma vez que o HTPC7 não coincidia no mesmo dia em todas as 

unidades escolares. 

                                                           
7
 Denominado Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) em alguns estados, como São Paulo, e com 

nomes parecidos, que variam de acordo com a rede. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) previu, no Inciso 5 do Artigo 67, a obrigatoriedade de os sistemas públicos reservarem algumas horas por 

semana - remuneradas e incluídas na jornada de trabalho - para que a equipe docente possa estudar e planejar 

as aulas coletivamente. 
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As coordenadoras, responsáveis pelas unidades, ficaram com a incumbência 

de explicarem os objetivos da pesquisa aos professores, de recolherem os 

questionários respondidos e, após isso, de entregá-los na Secretaria Municipal da 

Educação. Com isso, não foi possível o contato direto com todos os sujeitos da 

pesquisa. 

Alguns professores utilizaram um tempo do HTPC, disponibilizado pela 

coordenação da escola, para responderem as perguntas, outros preferiram 

responder em outro local mais calmo, com um tempo maior para organizarem suas 

respostas. 

Como se trata de um estudo de caso, o questionário de pesquisa foi entregue 

para todos os professores de Língua Portuguesa dessa Rede Municipal, totalizando 

25 professores. De acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

instrumento legal, que, uma vez assinado pelos sujeitos da pesquisa, permite à 

pesquisadora o uso das informações obtidas, os professores foram convidados a 

participarem como voluntários. Sendo assim, apenas 17 professores entregaram o 

questionário da pesquisa contendo 7 (sete) perguntas, sendo 3 ( três) questões 

fechadas que buscam traçar o perfil dos profissionais da rede e 4 (quatro) questões 

abertas que possibilitam o alcance de nosso objetivo:  analisar se a ausência dos 

conteúdos gramaticais na formação inicial dos professores pode ser uma das 

principais deficiências na tentativa de garantir o padrão de qualidade do ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa.   

 

  
Dispositivos de análise  
 
 

Quanto à análise dos dados, baseamo-nos nos construtos da Análise de 

Conteúdo de Bardin (1977), que se apresenta como um instrumento confiável para 

apreciarmos as respostas que os professores, sujeitos dessa pesquisa, registraram 

no questionário. A análise de conteúdo, proposta por Laurence Bardin8, aparece 

como “... um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

                                                           
8
Laurence Bardin foi professora-assistente de Psicologia na Universidade de Paris V e aplicou as técnicas da 

Análise de Conteúdo na investigação psicossociológica e no estudo das comunicações de massas. O método de 

investigação, proposto no livro de sua autoria, pode ser utilizado tanto por psicólogos e sociólogos, como 

qualquer outro pesquisador, sejam historiadores, estudantes, jornalistas, etc. 
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procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

(BARDIN,1977, p. 38). 

A análise de conteúdo surgiu de uma longa tradição de prática interpretativa 

de textos. Bardin (1977), para exemplificar a técnica, reporta-se à pesquisa realizada 

na Suécia por volta de 1640 sobre os hinos religiosos. Com o objetivo de saber se 

esses hinos, em número de noventa, podiam causar consequências negativas sobre 

os Luteranos, foi efetuada uma análise dos diferentes temas religiosos, de seus 

valores e de suas modalidades de aparição (favorável ou desfavorável), bem como 

de sua complexidade estilística. Esta foi uma prática prematura de utilização da 

análise de conteúdo, a qual foi aprimorada no decorrer dos tempos. 

A precisão histórica nos remete a outros exemplos, e, através destes, 

podemos dizer que a análise de conteúdo ganhou destaque a partir do início do 

século XX, pela preocupação em descrever o resultado da pesquisa com o máximo 

de rigor e cientificidade. Dessa forma, a principal pretensão dessa metodologia é 

fornecer técnicas precisas e objetivas que sejam suficientes para garantir a 

descoberta do verdadeiro significado da pesquisa. 

O pesquisador que trabalha seus dados a partir da perspectiva da análise de 

conteúdo está sempre procurando um texto que não está aparentemente explícito na 

primeira leitura e que precisa de uma metodologia para ser desvendado. 

A técnica de análise possibilita um método empírico que se coaduna ao 

domínio e ao objetivo pretendido pelo pesquisador, que não precisa seguir, segundo 

Bardin (1977, p. 31), “um modelo pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas 

somente algumas regras de base”. Essas regras são fundamentais para a 

veracidade da pesquisa em relação às perguntas abertas do questionário, cujo 

conteúdo deve ser avaliado por temas, podendo ser denominado análise categorial: 

“Esta pretende considerar a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da 

classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de 

ausência) de itens de sentido”. (BARDIN, 1977, p. 36-37). 

A autora compara metaforicamente o método das categorias com uma 

espécie de gavetas ou caixas que permite a classificação e distribuição dos 

elementos constitutivos da mensagem dentro delas. Dessa forma, a técnica consiste 

em reunir respostas, de cada questão do questionário de pesquisa, seguindo 

categorias susceptíveis de evidenciar um sentido para o que se procura. Diante das 

categorias estabelecidas, as respostas vão se encaixando em quadros seguindo 
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amostras que se agrupam de maneira sistemática, demonstrando a preocupação 

com a validade do procedimento e dos resultados. 

A análise de conteúdo (BARDIN, 1977, p.95), organiza-se em três polos 

cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. 

A primeira parte, a pré-análise, geralmente é dividida em cinco partes:  

a) Leitura flutuante que consiste em estabelecer o primeiro contato com a 

pesquisa; 

b) Escolha dos documentos que são submetidos à análise para a 

constituição do corpus;  

c) Formulação das hipóteses e dos objetivos que podem ser validadas ou 

não pelas etapas consecutivas da pesquisa; 

d) Elaboração de indicadores que auxiliam os recortes do texto em unidades 

comparáveis de categorização e de modalidade de codificação para o 

registro dos dados. 

e) Preparação do material que consiste numa sistematização que permite a 

análise. 

 
A segunda parte é a exploração do material. Nessa fase, os dados são 

codificados para chegar à compreensão da mensagem. Segundo Bardin (1977), se 

as diferentes partes da pré-análise forem devidamente concluídas, a exploração do 

material não será mais do que a administração sistemática das decisões já tomadas. 

O pesquisador deverá atentar aos recortes, às contagens, classificações ou 

enumerações. Essa exploração do material caracteriza-se por ser, segundo a 

autora, longa e fastidiosa, pois exige a confecção de quadros, tabelas ou gráficos 

que representem a frequência de ocorrências nos enunciados. Este momento de 

codificação tem extrema ligação com a próxima etapa da pesquisa, no qual se 

validará os dados obtidos. 

A terceira e última parte é a do tratamento dos resultados obtidos e sua 

interpretação. Os dados são submetidos a operações estatísticas para se validarem 

as informações. Neste momento, torna-se possível a proposição de inferências por 

meio das quais o investigador realiza sua interpretação. 

Os resultados obtidos nesta última parte são tratados de forma a serem 

significativos e válidos. Para que haja um maior rigor e para que seja possível 
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Segundo Bardin (1977), tratar os resultados de pesquisa e chegar a uma 

interpretação fidedigna significa codificar de maneira técnica: 

 

“A codificação corresponde a uma transformação efetuada segundo 

regras precisas dos dados em bruto do texto, transformação essa que, 

por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 

representação de conteúdo, ou da sua expressão; susceptível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem 

servir de índices”. (BARDIN, 1977, p. 103). 

 
Para a autora, torna-se necessário saber a razão por que é que se analisa. 

Sendo assim, o grande objetivo dessa pesquisa é analisar se a ausência de 

conteúdos gramaticais na formação inicial dos professores pode ser uma das 

principais deficiências na tentativa de garantir o padrão de qualidade do ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa.  

Diante da atual situação educacional brasileira10 e cientes de que o ensino da 

língua materna apresenta sérios problemas, é possível inferir que a formação inicial 

do professor não está sendo suficiente para prepará-lo para o efetivo exercício da 

profissão.  Com a pretensão de levantar os possíveis indicadores de qualidade para 

a formação integral do professor, nota-se a importância da codificação para elencar 

categorias que apresentem dados precisos diante do questionário de pesquisa. 

A organização da codificação, no caso dessa pesquisa (quantitativa e 

categorial), compreendeu três escolhas: o recorte – escolha das unidades; a 

enumeração – escolha das regras de contagem; a classificação e a agregação – 

escolha das categorias. Escolhemos o tema como unidade de registro. 

Os temas que emergiram no discurso docente acerca de sua formação foram 

agrupados em categorias não definidas a priori, elas emergiram do conteúdo das 

respostas do questionário, o que implicou um trabalho minucioso de leitura entre o 

material de análise e as teorias que fundamentam o estudo. 

O questionário que compõe o corpus dessa pesquisa compreende sete 

questões, das quais três são consideradas questões fechadas e quatro são 

consideradas questões abertas. A análise das questões fechadas nos permitiu, por 

                                                           

10
 Segundo o ranking de educação feito pela UNESCO em 2012, o Brasil ficou no 88º lugar de 127 países.  

 



56 

 

meio de comparações entre gráficos e quadros, traçar um breve perfil dos 

professores sujeitos de pesquisa. Estas questões são extremamente importantes 

para o tratamento das mensagens e a inferência sobre as condições de produção.  

As questões consideradas abertas, por darem margem às múltiplas 

respostas, levaram-nos às categorizações que apontam as apreciações docentes 

acerca das dificuldades no ensino e aprendizagem da gramática.  

Desta forma, mediante o dispositivo de análise de conteúdo, baseado nos 

construtos Bardin (1977), é possível analisar se a ausência de conteúdos 

gramaticais na formação inicial dos professores pode ser uma das principais 

deficiências na tentativa de garantir o padrão de qualidade do ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa.  

 

 

Resultados e Discussão 

 

A partir desse item, apresentaremos a análise do corpus da pesquisa. A 

metodologia utilizada, baseada nos construtos de Análise de Conteúdo de 

Bardin(1977), possibilitou a organização dos dados de forma clara e objetiva e o 

referencial teórico, nossas discussões sobre as dificuldades docentes que, no 

entender dos professores, interferem na prática em sala de aula. 

Diante das discussões sobre a insegurança de muitos professores para 

exercer a docência, é imprescindível descobrir quais são as reais dificuldades 

desses profissionais para compreendermos se a crise no ensino da língua 

portuguesa contribuiu para que os professores se sentissem tão despreparados 

frente aos conteúdos a serem ensinados. 

Nas próximas páginas, apresentaremos os dados obtidos através do 

questionário de pesquisa e, logo após, analisaremos todas as questões que 

suscitaram as nossas conclusões do trabalho. 

Segue a primeira questão do questionário: qual o seu grau de escolaridade?  

Através das respostas dessa questão, verificaremos se os professores da 

rede pesquisada possuem alguma especialização na área de língua portuguesa que 

possa contribuir para o conhecimento científico (VYGOTSKY, 2005) da língua 

materna. 
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Torna-se relevante o resultado deste gráfico ao apontar a permanência 

desses profissionais no nível superior. Percebemos que apenas 30% dos sujeitos 

pesquisados prosseguiram com os estudos. Esse dado é importante para 

analisarmos se os 70% dos professores, que permaneceram apenas com a 

licenciatura de letras, são os que sentiram mais dificuldades com os conteúdos 

gramaticais. 

Pode-se argumentar que o professor formado em letras é especialista e, 

portanto, está apto a lecionar a disciplina. No entanto, ter o diploma da faculdade de 

letras não significa necessariamente dominar o conteúdo específico da disciplina. 

Nesse sentido, reconhecemos a importância da qualidade da formação inicial assim 

como a necessidade da formação continuada.  

Todo professor necessita de atualização para o aperfeiçoamento da prática 

docente, pois é a partir do conhecimento consistente que o professor poderá 

elaborar adequadamente as estratégias que favorecerão o aprendizado dos 

conteúdos a serem ensinados. Além disso, se nos reportarmos à crise que 

repercutiu o movimento antigramaticalista nas aulas de língua portuguesa (LEITE, 

1999), podemos inferir que nem todos os professores formados após a crise 

dominam a gramática, causando, assim, a insegurança desses profissionais frente 

aos conteúdos da disciplina de Língua Portuguesa. 

 

 Dessa forma, este dado contribui para a análise das principais dificuldades 

docentes no processo de ensino e aprendizagem.  

 

 A seguir, apresentaremos os dados obtidos através da 2ª questão do 

questionário de pesquisa: Quanto tempo você tem de atuação docente? 

 

A tabela 2 organiza a porcentagem em relação à frequência de ocorrência dos 

anos de efetivo exercício na profissão. Em seguida, apresentamos os dados do 

tempo exercido na profissão. 
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aumento das dificuldades enfrentadas por eles no processo de ensino e 

aprendizagem, tal como afirma Travaglia (2011). 

Outro dado relevante, obtido mediante a análise do tempo de efetivo exercício 

na profissão é que 12% dos professores, sujeitos da pesquisa, possuem de dez a 

vinte anos de experiência na sala de aula. De acordo com a história da crise (LEITE, 

1999), podemos dizer que a formação inicial desses professores também não incluiu 

a aprendizagem da gramática, isso porque, com o avanço dos estudos linguísticos 

no Brasil e mediante a crítica consistente na metodologia tradicional, as novas 

orientações sobre o ensino de língua portuguesa foram, muitas vezes, mal 

interpretadas.  De fato, as atividades propostas pelo PCN (1998) tem como objetivo 

promover o desenvolvimento do raciocínio do aluno através de interpretações 

textuais e não a exclusão da gramática do plano de ensino. Os professores 

preocupados com o risco de serem chamados de conteúdistas e gramatiqueiros 

(SILVA, 2010) simplesmente deixaram a gramática de lado, fato que não deveria 

acontecer, visto que em nenhum documento há explícita tal orientação. 

Outra análise realizada corresponde aos 29% do gráfico 2, ou seja, 

professores que possuem mais de 20 anos de exercício na profissão. Esse tempo 

evidencia que esses professores presenciaram toda a discussão sobre o ensino da 

gramática e a crise no ensino que, até o momento, ainda não se resolveu.  

A próxima questão que analisaremos é a terceira do questionário de 

pesquisa: Você é efetivo? 

O objetivo principal é analisar o quadro de efetivos na rede municipal da 

cidade pesquisada e descobrir se professores eventuais possuem mais dificuldades 

do que os professores efetivos no processo de ensino e aprendizagem.  

 A tabela 3 apresenta a relação em porcentagem da frequência de ocorrência 

de professores efetivos da rede. Abaixo, o gráfico para representar esses dados. 

Tabela 3- Professores efetivos da rede  

Resposta Frequência Porcentagem 

Não 11 65% 

Sim 6 35% 

Total de sujeitos da pesquisa 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa aprovado pelo CEP UNITAU- protocolo nº 552/11. 
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  Gráfico 3: professores efetivos da rede 

 

Podemos observar que a maioria dos professores não é efetiva na rede. Isso 

pode ocasionar problemas no processo de ensino aprendizagem devido ao quadro 

instável de profissionais na unidade escolar, uma vez que os eventuais não 

participam de forma sistemática das formações continuada e orientações técnicas 

oferecidas pela Secretaria Municipal da Educação. Muitas vezes, esses eventuais 

vêm de redes municipais que não possuem a mesma metodologia de ensino, isso 

pode ser um dos agravantes nas dificuldades apresentadas por eles. 

Nas próximas questões da pesquisa, retornaremos essa questão para 

analisarmos se o vínculo empregatício com a rede municipal influencia ou não o 

aumento das dificuldades enfrentadas pelos professores na sala de aula. 

Com os dados obtidos através das questões 1, 2 e 3, conseguimos traçar um 

perfil dos participantes, sujeitos dessa pesquisa: 70% dos professores possuem 

apenas a formação básica exigida, licenciatura em Letras; mais de 59% dos 

professores são “produtos” da crise que até hoje não se resolveu; e 65 % são 

aprovados em processo seletivo14. 

Passaremos agora à análise das respostas relacionadas às perguntas abertas 

(questões de números 4, 5, 6 e 7 do questionário de pesquisa). Acreditamos que 

estas permitem a percepção das principais dificuldades docentes no processo de 

ensino e aprendizagem da gramática. Todas as questões foram analisadas segundo 

                                                           
14

 O processo seletivo acontece todo final de ano letivo. Os professores interessados em continuar na rede 

devem prestar o processo anualmente, não há vínculo efetivo com a rede municipal da educação. 
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os construtos da análise de conteúdo de Bardin (1977). Para tanto, fizemos o 

levantamento das categorias temáticas15 que emergiram no discurso docente.  

 

A tabela 4 apresenta a relação de porcentagem das respostas da 4ª questão 

do questionário de pesquisa: O que você aprendeu em seu curso de graduação (em 

relação aos conteúdos das disciplinas ou à didática) foi suficiente para o seu 

trabalho atual?  

 

Tabela 4- Avaliação docente acerca da formação inicial 

Respostas Frequência Porcentagem 

Não 11 64% 

Sim 2 12% 

Não e sim 4 24% 

Total de sujeitos da pesquisa 17 100% 

Fonte: Questionário de pesquisa aprovado pelo CEP UNITAU- protocolo nº 552/11. 
 

Com relação a essa pergunta nossa primeira constatação foi a de que a 

maioria dos professores não considera a aprendizagem do curso de graduação, a 

faculdade de letras, suficiente para o seu trabalho atual. Como pudemos constatar 

na análise da 2ª questão (tabela 2), a formação inicial desses professores é 

resultado de uma crise no ensino de línguas que até hoje ainda não se resolveu. A 

consequência disso são professores despreparados para exercer a docência. 

Dos dezessete professores entrevistados, 11 (onze) responderam que o curso 

de graduação não foi suficiente para o trabalho em sala de aula. Esse número 

equivale a 64% da mostra. Vale ressaltar que 4 (quatro) professores responderam 

não e sim ao mesmo tempo, e, se formos considerá-los, o percentual que se refere à 

graduação deficiente sofre alteração para 88%. Apenas dois professores (12% da 

amostra) foram convictos no sim e afirmaram que os conteúdos aprendidos na 

graduação foram suficientes para o trabalho atual. Esse percentual comprova que a 

minoria sente segurança para lecionar os conteúdos de língua portuguesa. Cabe 

aqui mencionar, que esses dois professores prosseguiram com os estudos (um 

                                                           
15

 Na análise de conteúdo (BARDIN) as categorias temáticas são classes que reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro) em razão de características comuns. 
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professor é pós-graduado e outro, mestre), são efetivos e possuem mais de 10 anos 

de experiência. 

Nas respostas para justificar o porquê do curso de graduação não ter sido 

suficiente, é possível perceber, na tabela abaixo, que grande parte dos professores 

(29%) considera a teoria aprendida na graduação distante da prática em sala de 

aula. 

Para analisar os dados da tabela 4, apresentamos as categorias temáticas que 

emergiram do discurso docente acerca das respostas negativas e afirmativas dos 

professores. Assim sendo, a tabela 5 apresenta a justificativa das respostas dos 

professores em relação à 4ª questão do questionário: O que você aprendeu em seu 

curso de graduação (em relação aos conteúdos das disciplinas ou à didática) foi 

suficiente para o seu trabalho atual? Por quê? 

 

Tabela 5- Justificativa docente acerca da avaliação da formação inicial. 

                                                           
16

 Para exemplificar cada categoria temática estabelecida, conforme a metodologia (BARDIN, 1977), dois 

exemplos de discurso docente foram utilizados. 
17

 Correção: à sala.  

N
Ã

O
 

CATEGORIAS F %               Exemplos16  

1- Teoria distante 

da prática 

05 29%  “Não, pois quando cheguei na17 sala de aula 
me senti despreparada para a realidade que 
encontrei”.  

 
“Não, muita coisa ensinada na faculdade não se 

usa na sala de aula e muito conteúdo que 
precisamos para o dia a dia não é ensinado”. 

 
2- Necessidade de 

atualização 

04 23,5% “Não, a graduação não foi suficiente porque 
minha formação já ficou bem distante da realidade 
que temos em sala de aula”.  

 
“Não, o exercício da docência não é uma 

atividade estática. O professor precisa 
acompanhar as mudanças dos novos tempos”. 

3- Aprendizagem 

insatisfatória dos 

conteúdos 

02 12% “Não, o curso de letras com duração de quatro 
anos é insuficiente para pontuar todo o conteúdo 
pragmático, por isso temos que dar continuidade 
aos estudos, complementando com cursos de 
especialização”.  

 
“Não, acho que os conteúdos da disciplina 

deveriam ter sido mais aprofundados, tenho que 
estar sempre pesquisando”.   
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  Fonte: Questionário de pesquisa aprovado pelo CEP UNITAU- protocolo nº 552/11. 
 

Na tabela 5, pudemos observar que a quarta questão do questionário de 

pesquisa, sobre a opinião docente acerca da relevância/ satisfação da formação 

inicial trouxe respostas afirmativas, negativas e ambíguas. Talvez os professores 

que responderam não e sim ao mesmo tempo não queriam demonstrar a 

insegurança com os conteúdos. 

Um dado relevante, perceptível na tabela acima, é que a maioria dos 

professores (29% da amostra) sente uma grande dificuldade em transmitir o 

conhecimento teórico para prática de sala de aula. Podemos dizer que essa 

dificuldade é uma característica da crise no ensino da língua portuguesa, que trouxe 

de herança a dúvida de o que ensinar e como ensinar a língua portuguesa.  

Além disso, o despreparo do professor, como destaca Neves (1990 apud 

LEITE, 2011), está relacionado também com a ineficácia dos cursos universitários 

de Letras. Em sua pesquisa, a autora constata que a falta de domínio da disciplina é 

o problema causador dos demais:  

 

[...] da incapacidade de reconhecer e analisar as entidades sintáticas em 

seus diferentes contextos, da impossibilidade ou incapacidade teorias 

próprias ao ensino da língua, da repetição de livros didáticos e de 

manuais, da incapacidade de formular objetivos pertinentes ao ensino 

da língua. (LEITE, 2011, p.113). 

S
IM

 
CATEGORIAS  F %               Exemplos  

1- Teoria articulada 

à prática.  

 

02 12% “Sim, está sendo na prática todo o conhecimento 
que aprendi e adquiri”.  
 
“Sim, o meu curso de graduação foi 
importantíssimo para o meu desempenho 
docente”. 

S
IM

 E
 N

Ã
O

 1- Aprendizagem 

satisfatória dos 

conteúdos 

04 23,5% “Sim, em questão de conteúdo foi bastante 
satisfatório. Não, porque o exercício da profissão 
é complexo, me senti totalmente perdida e 
despreparada”.  
 
“Sim porque o conteúdo me embasou para 
lecionar a Língua portuguesa. Não porque não 
vemos a prática da sala de aula na faculdade”. 
 

TOTAL 

de sujeitos da pesquisa 

17 100%  
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Ainda de acordo com a tabela 5, podemos observar que os alguns 

professores (12%) julgam que a graduação não foi suficiente porque a 

aprendizagem dos conteúdos foi insatisfatória. Apesar de poucos professores 

confirmarem tal justificativa, podemos observar que as demais categorias 

estabelecidas para a 4ª questão do questionário de pesquisa trazem alguns 

discursos que nos remetem à insegurança dos conteúdos da disciplina, como, por 

exemplo, ilustram esses trechos que destacamos de algumas respostas: “a 

graduação ficou distante da prática”; “muito conteúdo que precisamos no dia a dia 

não é ensinado”; “o curso de letras com duração de quatro anos é insuficiente”; 

“tenho que estar sempre pesquisando”; “o exercício da profissão é complexo”, etc. 

Como podemos constatar, o discurso docente nos remete às dificuldades e 

despreparo dos professores no processo de ensino da língua. Parece que em alguns 

discursos o professor fica ressentido e angustiado pela impossibilidade e 

incapacidade de realizar um trabalho mais eficiente. 

Outra constatação da pesquisa, diante da tabela 5, é a necessidade da 

formação continuada, uma vez que, se a graduação não foi suficiente, a atualização 

torna-se indispensável. Sendo assim, podemos dizer que a formação continuada é 

tão importante quanto à formação inicial para alcançar a qualidade no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Para elencar as principais dificuldades do professor de língua portuguesa e 

descobrir o que eles buscam na formação continuada, discutiremos quais são suas 

reais necessidades para tentar descobrir qual é a formação mais adequada para os 

docentes que ministram aulas da língua materna.  

 

A tabela 6 apresenta as categorias temáticas em relação à 5ª questão do 

questionário de pesquisa: Segundo sua experiência em sala de aula, o que você 

acha que faltou na sua graduação? 
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Tabela 6- Apresentação das defasagens na formação inicial. 

Fonte: Questionário de pesquisa aprovado pelo CEP UNITAU- protocolo nº 552/11. 

 

Como vemos, para a maioria dos professores, a graduação não contribuiu com 

a prática em sala de aula. Para os 76% dos sujeitos de pesquisa, a faculdade não 

contribuiu para a articulação da teoria com a prática.   Atualmente, na educação, é 

comum encontrarmos profissionais que se queixam da dificuldade de transferir o 

discurso pedagógico para a prática com os alunos. A grande insegurança desses 

professores está em como19 transmitir.  

De acordo com a Tabela 2 (tempo de efetivo exercício na profissão) sabemos 

que 59% dos professores dessa rede pesquisada lecionam há menos de dez anos. 

Portanto, a maioria dos professores que apresentaram as defasagens na formação 

inicial são os docentes formados recentemente. . Podemos dizer, então, que esses 

                                                           
18

 Correção: pouca. 
19

 Herança da crise no ensino de língua portuguesa. 

CATEGORIAS F %               Exemplos  

1- Articulação entre a 
teoria e prática. 

13 76% “Na graduação, o que faltou foi mais 
aproximação do que aprendemos com o que 
ensinamos”. 

“A prática, a tão falada didática”. 

2- Aprofundamento 
teórico. 

2 12% “Para mim, o que faltou foi um 
aprofundamento teórico, já aprendi que 
temos que pesquisar para fazer um bom 
trabalho. Qualquer especialização vai ser 
pouco18, ou seja, sempre vai faltar algo”. 

“Faltou mais estudos teóricos na graduação”. 
 

3- Conhecimento na área 
de informática. 

1 6% “Como me formei há mais tempo, o que 
precisei aprender para praticar nas minhas 
aulas, nos últimos anos, foi o conhecimento 
na área de informática”. 

4- A graduação foi 
plenamente satisfatória. 

1 6% “Nada, pois procuro sempre me atualizar e 
ampliar meus conhecimentos”. 

TOTAL 
de sujeitos da pesquisa 

17 100%  
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professores, “produtos” da crise que não foi resolvida até o momento, possuem 

maior insegurança de como ensinar os conteúdos de língua portuguesa. 

Considerando a real importância de encontrarmos caminhos para sanar as 

dificuldades apresentadas pelos professores, em relação à falta de articulação entre 

teoria e prática, vamos refletir e esclarecer quais são essas práticas ausentes na 

formação inicial do docente que, na opinião deles, prejudica o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Em alguns excertos da pesquisa, há alguns exemplos do que seria essa prática 

necessária: 

P720 - “Ensinar a prática do cotidiano, até mesmo a maneira correta de se 

preencher uma caderneta”. 

P8 - “Acho que faltou mais realidade, me faltou aprender o que fazer quando 

me deparasse com um aluno analfabeto em pleno 9º ano. A grade curricular da 

graduação está muito longe do que precisamos saber para realizarmos nosso 

trabalho com eficácia”. 

P9- “Aprendi muito mais dentro da sala de aula, do que na própria faculdade”. 

P10- “O que falta é a prática, a vivência com os alunos. Lidar com os seres 

humanos complexos é tarefa muito difícil”. 

P13- “Faltou conhecer outras formas que rompesse (sic) 21 o tradicional, outras 

possibilidades e intervenções didáticas que efetivamente levam a aprendizagem e o 

envolvimento real dos alunos”. 

P15- “Faltou aulas práticas, a realidade em sala de aula é diferente da didática 

da graduação”. 

P16- “A teoria é bem diferente da prática. Em sala sou deparada com situações 

que não aprendi, mas que consegui sanar 22”. 

P17- “Mais aulas que ensinassem práticas efetivas para motivação e controle 

da disciplina dos alunos”. 

                                                           
20

 Esclarecemos: P significa professor; o número corresponde à ordem escolhida para análise; os enunciados 

serão destacados em itálico e com aspas para melhor identificação. 
21

 Mantivemos a grafia original do professor. 
22

 Novamente, parece que o professor não quer assumir a falta de conhecimento. 
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Para propiciar o desempenho significativo dos alunos, os professores 

reconhecem que precisam de orientações práticas desde um simples preenchimento 

de caderneta até questões mais complexas de defasagem de aprendizagem no 

último ano de um ciclo, intervenções didáticas eficientes e rompimento de práticas 

tradicionais. Não há dúvidas de que essas características que aparecem no discurso 

docente são frutos de crise que se instalou no ensino (BECHARA, 2011). 

Diante do discurso docente, podemos perceber que os professores de Língua 

Portuguesa, ao serem questionados, poucos assumem que falta aprofundamento 

teórico, talvez porque não queiram admitir fragilidades na conduta profissional. Estes 

professores são especialistas e não desejam perder o respeito de seus colegas de 

trabalho. Conforme a evidência na tabela 7, apenas dois professores assumiram a 

falta de aprofundamento teórico. 

Ainda em relação à pergunta sobre o que os professores consideram que faltou 

na graduação (6ª questão do questionário), observa-se a concepção dicotômica 

entre teoria e prática com a valorização desta em detrimento daquela.  

Sabemos da importância da prática para o êxito no processo educativo, assim 

também da relação intrínseca da prática com a teoria. De acordo com Abud (2001 

apud SILVA, 2006), o ato de ensinar é situado no tempo e no espaço, o que requer 

ações conjuntas, associadas, bem como a compreensão, pelo professor, de que a 

sua prática educativa exige aprendizagem ininterrupta dos conteúdos de sua ciência, 

a qual está sempre em movimento. 

Um bom professor precisa ter o domínio do conteúdo para favorecer sua 

prática. Sua postura confiante favorecerá seu planejamento e sua conduta diante 

das dificuldades dos alunos. O conhecimento intuitivo da língua materna não é 

suficiente para ministrar as aulas, muito menos serão suficientes os anos de prática 

em sala de aula sem o conhecimento teórico da disciplina. O despreparo incide 

certamente em uma prática não satisfatória (SILVA, 2005). 

Os professores (sujeitos da pesquisa) pedem atividades práticas na formação 

inicial para saberem contornar situações difíceis em sala de aula. Para 

prosseguirmos com a análise, precisamos elencar essas principais dificuldades 

enfrentadas por eles.  

Assim como Travaglia (2011), acreditamos que o professor precisa dominar 

os aspectos teóricos da sua disciplina para ensinar os conteúdos de forma 



69 

 

específica e clara. Quanto maior for seu conhecimento teórico, maior será sua 

habilidade de motivar o aluno para a aprendizagem e disciplina.  

Com o objetivo de descobrir o que os professores precisam aprender para 

melhorar a sua prática docente, a partir de agora analisaremos a 6ª questão: o que 

você gostaria de aprender para ajudar e /ou melhorar sua prática?  

Abaixo a tabela 7 apresenta categorias temáticas que favorecem a discussão 

sobre a formação continuada.  

Tabela 7 – apresentação de sugestões para a formação continuada 

Fonte: Questionário de pesquisa aprovado pelo CEP UNITAU- protocolo nº 552/11. 

                                                           
23

 Pontuação errada. 
24

 Problema na flexão do verbo trazer.  

CATEGORIAS F %               Exemplos  

1- Especialização na área 
que atuo. 

7 41% “Gostaria de poder fazer cursos de 
aperfeiçoamento sempre.23 Porque cada um 
trás24 alguma novidade”. 
 
“Aprender, através da formação continuada, 
possibilidades de enriquecer o meu trabalho, 
de renovar os conteúdos tradicionais e 
ressignificá-los de modo eficiente para 
proporcionar efetiva aprendizagem”. 
 

2- Prática pedagógica 
eficaz. 

5 29% “Gostaria de aprender uma maneira prática 
de sanar as dificuldades dos alunos”. 
 
“Novas práticas no ensino, para despertar o 
interesse dos alunos”. 
 

3- Outra faculdade 2 12% “Penso que já estou aprendendo o que falta 
para eu melhorar, pois estou fazendo 
pedagogia”. 
 
“Gostaria de fazer outras faculdades”. 
 

4- Habilidade com as 
novas tecnologias. 

1 6% “Gostaria de aprender habilidades com novas 
tecnologias”. 

5- Contexto geral da 
educação. 

1 6% “Gosto de estar sempre estudando a respeito 
de educação”. 

6- Não respondeu 1 6%  

TOTAL 
de sujeitos da pesquisa 

17 100%  
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Diante das regularidades temáticas que emergiram desse questionamento, 

podemos afirmar que 94% dos professores reconhecem a importância da busca pelo 

conhecimento. Esse é um dado importante, demonstra que a rede estudada possui 

professores preocupados com a formação continuada permanente.  

Para Freire (2003), faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 

busca e a pesquisa. A curiosidade é elemento fundamental para promover a reflexão 

crítica do professor que precisa assumir-se como protagonista na construção de 

alternativas para suas ações e práticas docentes. 

Uma boa representatividade, 41% dos professores, demonstra o interesse no 

aperfeiçoamento na área em que atua. Isso significa que os professores admitem a 

importância da formação continuada na construção do conhecimento teórico da 

língua portuguesa. Para esses professores, o conhecimento espontâneo da língua 

não é suficiente para ministrar as aulas de língua portuguesa, precisam de 

aprofundamento teórico para um conhecimento consistente, científico (VYGOTSKY, 

2011). 

As outras categorias temáticas que apresentam os anseios desses 

professores para melhorarem a prática na sala de aula são: aprendizagem de uma 

prática pedagógica eficaz; conquista de habilidade com novas tecnologias; 

conhecimento do contexto geral da educação e o interesse por outras faculdades.  

Essas categorias podem estar todas relacionadas com o desejo de aprender a 

prática. Nessa perspectiva, é fundamental possibilitar ao professor a reflexão sobre 

a teoria e a prática, ajudando-o a compreender que sua própria experiência e a 

segurança nos conteúdos é uma fonte de construção de saberes. 

Novamente o “como ministrar as aulas” aparece em evidência. Diante dos 

dados, podemos afirmar que a crise no ensino de língua deixou a herança da 

insegurança nesses profissionais.   

Para aprofundarmos a nossa análise, apresentamos a tabela abaixo que 

evidencia as respostas da 7ª questão do questionário: Quais são suas principais 

dificuldades em relação aos conteúdos gramaticais?.  

Essa questão possibilita a constatação se a crise que repercutiu o movimento 

antigramaticalista nas aulas de língua portuguesa prejudicou a formação dos 

professores e consequentemente o processo de ensino e aprendizagem da língua 

materna. 
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Tabela 8- Principais dificuldades docentes em relação aos conteúdos gramaticais. 

Fonte: Questionário de pesquisa aprovado pelo CEP UNITAU- protocolo nº 552/11. 

 

Se formos analisar as categorias que revelam as dificuldades dos 

professores, podemos afirmar que 65% dos professores confirmam a necessidade 

de estudar os conteúdos da Língua portuguesa: orações subordinadas e 

coordenadas, regência verbal, gramática contextualizada e normas gramaticais.  

 

                                                           
25

 Neste caso, a professora deveria colocar vírgula e não colocou; confirma sua insegurança e demonstra a falta 

de conhecimento.  

CATEGORIAS  F %               Exemplos  

1- Gramática 
contextualizada 

6 35% “Não entender fora do contexto e parece não 
fazer sentido algumas classes de palavras”. 
 
“É deixar a gramática tradicional e relacionar 
a gramática com o texto, é muito 
complicado”. 
 

2- Nenhuma  5 29% “Nenhuma, o plano de ensino é feito de 
acordo com a série, e se por eventualmente 
aparecer alguma dificuldade eu procuro saná-
la antes”. 
 
“Eu não tenho nenhuma dificuldade com os 
conteúdos gramaticais”  
 

3- Orações subordinadas 
e coordenadas 

3 18% “Tenho dificuldades no estudo sobre as 
orações coordenadas e subordinadas; nas 
classificações; na gramática histórica”. 
 
“Quando vou ensinar orações subordinadas e 
coordenadas. Acho que às vezes nos 
colocam em dúvidas. Ou melhor25 sou 
insegura quando vou ensinar”. 
 

4- Regência verbal 1 6% “Regência verbal” 

5- Normas gramaticais 1 6% “Trabalhar as normas gramaticais com os 
alunos, é muito complicado, deveríamos ter 
aprendido melhor na faculdade”. 
 

6- Não respondeu 
 

1 6%  

TOTAL 
de sujeitos da pesquisa 

17 100%  
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CONCLUSÃO 

 

As políticas educacionais da atualidade estão voltadas para a formação de 

professores porque há a intenção de melhorar a qualidade de ensino no Brasil. 

Diante da crise que repercutiu o movimento antigramaticalista nas aulas de língua 

portuguesa, pudemos observar que o processo de mudança não só colocou em 

dúvida a utilidade do ensino gramatical, mas também corroborou a insegurança dos 

professores em relação aos conteúdos gramaticais da língua portuguesa.  

A partir da discussão da crise no ensino da língua materna, o papel atribuído 

à gramática sofreu grandes alterações e houve consequências negativas para a 

formação dos professores de língua portuguesa: por um lado, os professores novos 

que não aprenderam a gramática sistemática na formação inicial sentem 

dificuldades para ensiná-la; por outro, professores mais experientes que aprenderam 

a gramática normativa na formação inicial não sabem como contextualizá-la.  As 

duas situações apresentadas trazem consequências sérias para o processo de 

ensino e aprendizagem da língua portuguesa porque negligenciam o domínio dos 

aspectos formais e dos aspectos funcionais da língua por parte dos professores. 

De acordo com os resultados da pesquisa, percebemos que os professores 

não assumem a falta de domínio dos conteúdos gramaticais da língua portuguesa, 

mesmo aqueles que foram “produtos” da escola que desprezou a gramática. No 

entanto, ao observarmos as respostas do questionário, pudemos perceber que 

muitos professores cometeram sérios erros de ortografia, concordância verbal, 

acentuação e pontuação, comprovando a falta de conhecimento dos conteúdos 

gramaticais e sua utilização para a adequação de textos formais. Ou seja, se eles 

não têm o domínio da norma-padrão, tampouco se sentirão seguros para ensiná-la 

aos alunos. 

Diante disso, parece que esses professores não quiseram demonstrar que 

têm insegurança quanto aos conteúdos gramaticais para não correrem o risco de 

serem mal avaliados como profissionais especialistas da área. Sendo assim, 

percebemos que eles preferem admitir que as dificuldades que ora sentem estão 

relacionadas à falta de didática e não à falta de conhecimento do conteúdo. Dessa 

forma, podemos dizer que, quando o professor reivindica a necessidade da prática, 
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na verdade ele deseja ter segurança para ensinar. Ocorre que isso ele conquistará 

através do domínio do conteúdo. A prática é adquirida de forma paulatina, exigindo 

empenho do professor quanto às características da clientela a que atenderá, bem 

como segurança e domínio dos conteúdos que serão ensinados. Os cursos de 

licenciatura poderão orientar os professores e conferir-lhes algumas experiências, 

mas cada um terá que forjar as estratégias que lhe parecerem mais adequadas. 

Vimos que, segundo Travaglia (2011), é o domínio dos conteúdos gramaticais que 

permite ao professor elaborar uma aula em que o ensino de gramática possa ser útil. 

Além disso, Silva e Abud (2010) também evidenciaram que o domínio dos conteúdos 

é a característica mais valorizada pelos alunos. Aliás, o respeito que o aluno sente 

pelo professor tem raízes no conhecimento que este demonstra. No entanto, os 

sujeitos de pesquisa apontam o conhecimento da didática como a solução para os 

seus problemas em sala de aula. 

A disciplina didática, em suas origens, foi identificada como uma perspectiva 

normativa e prescritiva de métodos e técnicas de ensinar, que permanece arraigada 

no imaginário dos professores até hoje. As categorias temáticas que emergiram do 

discurso docente demonstraram que os professores sentem o desejo de aprender a 

didática como se ela fosse uma receita para todos os seus problemas no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, parece que os professores desejam aprender uma “receita 

pronta” de como ensinar, e sabemos que isso não existe, pois a didática é 

construída de acordo com a realidade de cada sala. Nesse sentido, Perrenoud 

(1993) nos fala da docência como uma profissão relacional complexa. O autor nos 

lembra de que, em cada momento, conhecimentos e afetos são mobilizados e 

mudanças ocorrem nos sujeitos envolvidos na ação. Assim, a sala de aula é um 

lugar da multiplicidade, das interações simultâneas, das decisões tomadas a cada 

minuto pelos professores e pelos alunos na presença de desafios, portanto não 

existe uma forma padrão adequada para todos os professores. Acreditamos que a 

prática do professor desenvolve-se na interação com os alunos, através das ações 

de planejar, agir, eleger instrumentos e avaliar os resultados do que produz. É dessa 

forma que o professor vai adquirir novas qualidades, o que nos permite afirmar que a 

prática é um percurso contínuo, conquistada através da experiência do dia a dia. 
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 Diante das apreciações docentes acerca das dificuldades no ensino e 

aprendizagem da gramática, percebemos que o que falta na formação inicial desses 

professores é a aprendizagem dos conteúdos, pois o que eles realizam na sala de 

aula é fruto de uma concepção sobre o que ele aprendeu. Assim, a formação inicial 

é o referencial do professor para organizar os conteúdos que vai ensinar, e a prática 

será adquirida quando for organizar suas ações pedagógicas para ministrar suas 

aulas. 

Quando questionamos os professores se o curso de graduação foi suficiente 

para o seu trabalho atual, vimos que 88% do total dos sujeitos da pesquisa 

consideram a graduação deficiente. Esse percentual demonstra que a maioria dos 

professores não sente segurança para lecionar os conteúdos de língua portuguesa 

porque não tiveram uma formação suficiente para o exercício de seu trabalho e, com 

isso, o despreparo incide certamente em uma prática não satisfatória.  

A última questão do questionário revela um dado preocupante: 65 % dos 

professores sentem dificuldades com os conteúdos gramaticais. Vemos, portanto, 

que a crise que repercutiu o movimento antigramaticalista nas aulas de língua 

portuguesa trouxe heranças que prejudicaram a formação dos professores.  

Assim sendo, esse resultado sinaliza a necessidade de tornar a teoria 

gramatical um conhecimento útil que corrobore não só o domínio da norma-padrão, 

mas também a postura confiante do professor diante das dificuldades no processo 

de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. 

 Considerando que a formação do professor é um processo contínuo, não é 

possível elencar todas as características de uma formação “ideal”, porém é possível 

identificarmos uma condição desencadeadora para a qualidade do ensino da língua 

portuguesa: o domínio dos conteúdos gramaticais. 
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