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INTRODUÇÃO 

 

A prática e a formação do professor de Língua Portuguesa no Brasil têm despertado 

inúmeros debates acerca do ensino que se pretende em língua materna. Centrado na aquisição  

de conteúdos e do ensino da gramática normativa, os docentes valem-se de aulas que 

tradicionalmente revelam uma prática fundamentada no ensino de conceitos, regras e 

categorias gramaticais; apresentados aos alunos de maneira descontextualizada e 

fragmentada.  Embora já faça parte do discurso escolar de que não se aprende apenas na 

escola, a prática pedagógica revela a crença de que aquisição de conhecimentos válidos passa 

somente pela escolaridade e de que o ensino de língua portuguesa centra-se no ensino do uso 

normativo. 

 Nossa proposta é proceder a um estudo sobre a prática de ensino de Língua 

Portuguesa em uma escola pública do município de Rio das Ostras, refletir sobre a prática 

docente para o ensino da língua materna e analisar as atitudes didático-metodológicas 

reconhecidas no cenário escolar,  aproximando reflexões acerca de um ensino mais produtivo 

em oposição a estudos eminentemente normativo-prescritivistas. Observar ainda, como o 

debate sobre a formação dos professores de língua pode se perder diante das abordagens 

institucionais e disciplinares, afastando a discussão acerca da heterogeneidade linguística. 

Muitas são as orientações teóricas que fundamentam os conhecimentos mais amplos 

sobre a estrutura e o funcionamento da língua, a fim de tornar o trabalho do professor de 

língua portuguesa mais reflexivo e menos improdutivo. Assim, assumimos a perspectiva do 

ensino de língua em sua esfera mais complexa: o uso. Dessa maneira a análise aqui pretendida, 

de vertente pós-estruturalista, reconhece a língua como algo vivo e, portanto, sujeita a 

variações. Adotamos, por conseguinte, os pressupostos da Educação Linguística, além de 

reconhecermos na presença das contribuições sociolinguísticas, celeiro ideal para subsidiar 

nossas análises sobre o ensino de língua. 

Servimo-nos ainda de uma análise sobre a trajetória dos estudos sobre língua 

portuguesa e sua produtividade no cenário nacional, que se configuraram num movimento de 

renovação das didáticas que envolvem o ensino de língua materna após a elaboração e 

publicação dos Parâmetros Curriculares nacionais (PCN) – Língua Portuguesa (1997/1998). O 

referido documento propõe um ensino que respeite e considere as variedades linguísticas, 

reconhece a diversidade de gêneros textuais e suas singularidades, além de enfatizar as 

modalidades escrita e oral da língua. Para explicitar nossas concepções, ao desenvolver este 

texto, fomos norteados pelas contribuições da Sociolinguística, sob o postulado de que todas 
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as línguas apresentam um dinamismo inerente, ao qual concebemos como heterogeneidade. 

Atuando na fronteira entre língua e sociedade, a sociolinguística estabelece que o uso da 

língua portuguesa por parte de seus falantes está sujeito a uma série de interações e restrições. 

Também a Linguística Funcional constituiu importante fundamento para essa pesquisa ao 

apresentar e estabelecer proximidade entre discurso e gramática, o que significa compreender 

que o ensino de língua materna deveria basear-se no funcionamento da língua em seu efetivo 

uso, uma vez que essa é maleável e permeada por inferências do falante.  

Tais postulados fundamentam hoje o documento que parametriza o ensino de língua 

no Brasil (PCN- Língua Portuguesa 1998), em consonância com os apelos da latente 

necessidade de múltiplas possibilidades de leitura e escrita, nos diversos contextos sociais. A 

interligação entre essas diversas práticas, pode preparar os alunos para que desenvolvam seu 

potencial crítico, ampliem sua capacidade como leitor efetivo dos mais diferentes textos 

representativos da sociedade e sejam capazes de articular competências que possam ser 

mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua com que se depara.  

Logo, para atender a essa demanda que emergiu a partir do entendimento do ensino de 

linguagem e, também, das necessárias mudanças sobre a metodologia de ensino de língua, a 

prática do professor figura como temática irremediavelmente importante, para o papel que se 

pretende para o desenvolvimento e aplicação das orientações dos documentos que hoje 

norteiam a educação no país. Nesse sentido, o desafio acerca da formação e 

profissionalização docente representa instrumental a ser investigado diante das necessidades 

de responder às novas exigências da profissão.  

Para a compreensão do processo histórico da formação do professor de língua 

portuguesa recorremos às análises de Guedes (2006), cujas contribuições serão apresentadas 

ao longo da pesquisa, além de outros estudiosos contemporâneos como Antunes (2007), 

Imbernón (2010), Nóvoa (2009), Perrenoud (1998/2000/2002), Stubbs (2002), Tardif (2012). 

 

Problema 

A prática do professor de língua portuguesa reflete as orientações nacionais para uma 

educação linguística?  

Hipótese 
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Se o ensino de língua tornou-se pouco a pouco mais complexo, faz-se necessário uma 

mudança na prática docente, pois em consonância com as orientações dos PCN o ensino de 

Língua Portuguesa deve orientar para a diversidade linguística e o estudo da linguagem como 

meio de expressão, informação e comunicação em situações de sociointeração. Portanto, cabe 

questionar se esse ensino efetivamente constitui objetivo nas aulas de língua. 

 Justificativa 

Nos últimos anos, desde a introdução oficial da linguística no curso de Letras do país, 

os professores de língua portuguesa sofreram o mal-estar criado pelo hiato existente entre a 

prática de ensino de língua materna nas escolas e as pesquisas linguísticas no âmbito 

acadêmico. Enquanto se sucediam os modelos teóricos e as linhas de pesquisa – que vão da 

linguística estrutural à análise do discurso, passando pelo gerativismo, pela linguística textual 

e pela análise da conversação, entre outros, os professores continuavam a lidar, com questões 

como: o quê ensinar, como e para quê.  

 O ensino de Língua Portuguesa no Brasil ainda mantém uma tradição enraizada de 

que o ensino da língua materna corresponde, tão somente, a estudos normativo-prescritivistas, 

e cabe ao professor a tarefa de transmitir conceitos, regras e categorias gramaticais, como 

única maneira de ensinar a língua, o que gerou ao longo dos anos uma dicotomia entre 

aquisição e o real uso da língua, este segundo, caracterizado pela necessidade de adequação 

do falante.  

Este trabalho, portanto, se justifica na medida em que apresenta reflexões sobre a 

prática do professor de língua portuguesa, além de propor análise e encaminhamento ao 

ensino tradicional de gramática. Assim, as metodologias observadas no contexto escolar 

constituem dados importantes para análise e propostas de mudanças qualitativas no processo 

de ensino-aprendizagem, já que, por fatores de natureza diversa, de maneira geral, o nível de 

desempenho dos alunos do Ensino Fundamental apresenta-se de maneira comprometida, 

como apontam importantes instrumentos avaliadores do processo vigente no país, como o 

ENEM e o Prova Brasil. 

 O conhecimento e domínio da língua portuguesa carregam marcas relevantes de um 

ensino pautado em exercícios mecânicos de reconhecimento/classificação de classes/funções 

de palavras que correspondem ao ensino da gramática normativa como objetivo principal do 

ensino de língua, esses, entretanto, parecem ocupar o caminho inverso do que pretendem os 

documentos orientadores para o ensino no Brasil. 
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Entendemos, no entanto, que a formação inicial do professor de língua, somada à 

pressão pedagógica exercida pela escola e a expectativa dos pais que desejam o ensino de 

―português‖ ao que compreendem gramática normativa, comprometem quase sempre a prática 

de sala de aula.  

Por isso, esperamos que essa investigação também possa contribuir para uma 

compreensão mais detalhada acerca das contribuições da sociolinguística, reiterando a 

concepção de trabalho presente nos PCN, que podem constituir importantes reflexões para um 

ensino de língua mais produtivo, estabelecendo uma relação profícua entre práticas docentes e 

estudos referentes à linguagem. 

Nesse contexto, além das questões mencionadas, destaca-se ainda, o desejo de fazer 

emergir discussões acerca das relações estabelecidas na profissão docente, originadas dos 

discursos e saberes profissionais, que em sua maioria são entendidos como um modelo 

aplicacionista de racionalidade técnica, utilizado nas maneiras de conceber a formação dos 

profissionais e no qual os saberes antecedem a prática, formando uma espécie de modus 

operandi de conhecimentos prévios que são em seguida, aplicados na ação. 

 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a prática docente nas turmas de 9º ano, 

de uma escola pública no município de Rio das Ostras, no que tange o ensino de língua 

portuguesa, buscando reflexões acerca das possibilidades de um trabalho pautado nos estudos 

das práticas de reflexão linguística, visando contribuir para um ensino mais produtivo e menos 

taxonômico.  

Nesse sentido, apresentam-se como objetivos mais específicos: 

1. Conhecer e analisar o impacto das ações docentes sobre a aprendizagem dos alunos de 

9º ano; 

2. Identificar a forma como os professores apropriam-se das orientações nacionais (PCNs) 

para sua prática; 

3. Verificar os fatores que influenciam diretamente a prática profissional com relação ao 

ensino de língua e a metodologia de trabalho adotada; 
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Metodologia 

Para atingir os objetivos dessa pesquisa, a teorização através de fichamentos e 

pesquisas bibliográficas, foram o aporte metodológico para elucidar os conceitos e postulados 

acerca Sociolinguística. Ainda fizemos uso dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Língua Portuguesa para o ensino fundamental. 

Diante das novas políticas educacionais, ampliação de dias letivos, maior flexibilidade 

na gestão, nas estruturas curriculares, nos processos avaliativos; vários autores, como 

ANTUNES (2007), GUEDES (2006), IMBERNÓN (2010), LESSARD & TARDIF (2011), 

NÓVOA (1998/2003), OLIVEIRA (2003), SOUZA (2005), PERRENOUD 

(1998/2000/2002) e TARDIF (2012) têm se preocupado com o processo de trabalho docente, 

que corroboraram nessa investigação, com posições teóricas ao sinalizarem uma nova 

identidade profissional, bem como, o processo de profissionalização do magistério. É, 

portanto, oportuno e necessário ressaltar que a discussão teórica sobre como – e mediante 

quais circunstâncias – a formação acadêmica tem contribuído para a aproximação entre teoria 

e prática docentes, servira-nos como reflexão acerca dos saberes docentes.  

Também as orientações e pensamentos encontrados nos PCNs – Língua Portuguesa, 

sobretudo, quando abordam a relação entre ensino e estudos referentes à linguagem, foram 

reconhecidamente importantes, uma vez que foi nossa intenção evidenciar como as práticas e 

políticas de formação têm contribuído para um ensino efetivo de língua que proceda a um 

estudo reflexivo e produtivo pautado nos pressupostos teóricos da Linguística Funcional e 

nos da Sociolinguística. 

Ciente dessas transformações, de posse dos postulados acima apresentados e das 

complexas relações sociais que se estabeleceram no seio das escolas, essa pesquisa tem como 

objetivo analisar a prática pedagógica visando a reflexão docente, para que conheçam melhor 

o ensino de língua portuguesa, reconheçam e sirvam-se da língua como seu objeto de trabalho 

na educação linguística de seus alunos. 

O presente projeto de pesquisa teve início no ano de 2014 e teve como participantes 

os alunos e professores da rede pública de ensino de Rio das Ostras, especificamente 

docentes do 9° ano da Escola Municipal Inayá Moraes do Couto, dessa mesma cidade, de 

onde foram coletados dados através de observações, entrevista com os professores, 

observação e aplicação de questionário para os alunos. Para a execução dessa investigação foi 

nossa intenção identificar como se configuram, atualmente, as ações de formação continuada 
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no município, especialmente no que diz respeito às modalidades e práticas de ensino da 

língua. O estudo envolveu cinco turmas de 9° ano e cinco professores de Língua Portuguesa. 

A escolha do 9° ano do Ensino Fundamental II trata-se de o ano/série fazer parte do 

grupo que será avaliado pelas principais provas censitárias do país. No caso do município de 

Rio das Ostras, situado no estado do Rio de Janeiro, duas avaliações serviram-nos para 

análise: o SAERO
1
 e a Prova Brasil. Momento ideal para a observação do domínio, por parte 

do aluno, de suas práticas linguísticas, mas também de sua compreensão da realidade, o que 

apontaria sua efetiva participação social.  

Tendo em vista os objetivos desse trabalho, foi escolhido o método da Sociolinguística 

– Teoria da Variação – como embasamento para a discussão dos dados que refletem o uso da 

língua em um contexto social heterogêneo, mutável e variável. Em outras palavras, a língua 

não é falada da mesma forma por todos os sujeitos de uma comunidade, já que esta possui 

características linguísticas que a distingue das outras. Sendo assim, a metodologia será 

baseada na análise qualitativa, visto que a sociolinguística variacionista é uma ciência 

empírica que investiga os dados reais da fala, já que esta pesquisa também tem por objetivo 

descrever as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa.   

Assim, a primeira etapa da pesquisa contou com análise bibliográfica e 

fundamentação teórica, para se explicitarem os conceitos e pressupostos das referidas 

vertentes linguísticas citadas neste trabalho: Linguística, Linguística Funcional e 

Sociolinguística. E, ainda, bibliografia específica que narrasse a trajetória de formação do 

professor de língua português. 

A etapa seguinte da pesquisa contou com o acompanhamento das aulas ministradas, 

por um período de dois meses, nas turmas de 9º ano, e consequentemente, com a da prática 

docente de seus respectivos professores. As observações constituíram subsídios para as 

análises e reflexões propostas que focaram principalmente os limites e desafios da formação 

acadêmica do professor de língua portuguesa. Desse modo, foi possível aproximar-se do 

meandro dos embates de condições e práticas, organização escolar e do sistema, concepções e 

enfoques para o ensino de língua. 

Recorremos à aplicação de questionários que foram entregues aos 118 alunos das 

cinco turmas de 9º ano da referida escola e que desejavam verificar como os alunos 

concebem o ensino de língua portuguesa na prática, se conseguem estabelecer uma conexão 

entre o que aprendem na escola e o uso da língua em suas relações em sociedade. Nossa 

                                                           
1
 Sistema de Avaliação Educacional de Rio das Ostras. 
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intenção ainda era constatar se a apropriação dos saberes aprendidos nessas aulas 

configuraram-se de maneira eficaz em produções textuais e orais como práticas sociais. 

Utilizamos a entrevista como instrumento de pesquisa com os professores, que 

responderam a indagações sobre sua formação inicial, a demanda de formação continuada, a 

relação de sua prática com os documentos oficiais que parametrizam o ensino de língua 

portuguesa, especificamente, os PCN, e suas concepções sobre o ensino de gramática e 

reflexão linguística. 

Para que pudéssemos empreender as análises dessa investigação e explicitar as 

concepções que permeiam o ensino de língua portuguesa, no cenário escolar investigado, 

apresentamos nossa investigação em quatro capítulos, organizados segundo a ideia de fazer 

um percurso em que se compreenda como a herança histórica da construção profissional 

docente tem, ainda hoje, fortes indícios de uma trajetória inacabada, que enfrenta, segundo as 

perspectivas doravante apresentadas, uma crise de identidade frente ao desenvolvimento da 

educação das novas gerações. 

Dessa forma, inicialmente, apresentamos a contextualização do tema abordado, além 

de confrontar sua relevância para esta investigação. A seguir, foram organizados os objetivos 

que desejávamos alcançar e a hipótese de que nos valemos para estudar o fenômeno 

linguístico apresentado, bem como os fatores que influenciaram a formação profissional. Por 

fim, destacamos a metodologia utilizada para a referida investigação, os procedimentos de 

análise de dados e os resultados alcançados. 

O primeiro capítulo tem a intenção de recuperar a trajetória da formação docente no 

Brasil, destacando como essa herança histórica originou a concepção de docência que ainda 

perpetua em nossa sociedade e a relação, desde então, estabelecida entre professor e prática 

de ensino. Nossa expectativa era relacionar os paradigmas que construíram a identidade desse 

profissional ao longo dos anos e as reais intenções a que estiveram submetidos, uma vez que 

sempre estiveram inseridos num projeto político e social. 

O segundo capítulo apresenta as contribuições da sociolinguística para o ensino de 

língua portuguesa, para tanto, pretendemos examinar a função da linguagem como mediadora 

de relações entre indivíduos, bem como reconhecer os fenômenos de variação que imprimem 

dinamismo à língua. Com base nessas concepções, considerar que linguagem e sociedade 

compreendem o mesmo espaço, fundamentam-se. Também o capítulo apresenta a proposta 

teórico-pedagógica dos PCNs e sua abordagem para um ensino de linguagem, ressaltando as 

práticas de letramento ─ práticas de leitura e escrita, que se apoiam, segundo essas 
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referências, no trabalho efetivo com os gêneros textuais, aqui concebidos como agentes de 

práticas sociais. 

O capítulo três dedica-se à reflexão das práticas de ensino da Língua Portuguesa, 

envolvendo a implementação de princípios presentes nos PCNs, sobretudo aqueles que 

envolvem o ensino dos gêneros discursivos como prática para o ensino.  Pretendemos 

relacionar a prática reflexiva do ofício do professor, com a intenção de que não seja ele 

apenas mero executor de diretrizes. Nessa etapa, gostaríamos de demonstrar o impacto que os 

documentos que parametrizam a educação, orientam e avaliam trouxeram para a atuação do 

professor, e ainda, de que maneira as avaliações censitárias corroboram para a indicação de 

que é preciso que sejam implantadas políticas públicas de formação continuada para 

professores. 

No quarto e último capítulo apresentaremos os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização dessa investigação e as análises organizadas dos dados coletados. 

Os dados recolhidos a partir das respostas dos alunos foram tabulados e organizados a fim de 

que fosse realizada uma apreciação das respostas. Também fora realizada uma apreciação 

crítica das transcrições das entrevistas com os professores que serviram de base para o esboço 

da análise, bem como nossas considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA ─ UMA 

CONCEPÇÃO HISTÓRICA 

   

O século XXI apresenta-se como um período de grandes mudanças sociais, 

econômicas e culturais. A Educação apresenta-se nesse cenário como tema 

irremediavelmente importante. No centro das discussões educacionais, por mais de vinte 

anos, a prática e a formação do professor despontam como interesse das pesquisas científicas 

internacionais e têm suscitado a problemática da profissionalização do ofício do professor no 

Brasil e em outros países (Tardif, 2012). 

Apesar das muitas diferenças que constituem a educação em outros países, é 

inquestionável a necessidade de valorização da experiência coletiva das sociedades, uma vez 

que é uníssono que muitas práticas pedagógicas, situações e problemas docentes tornaram-se 

recorrentes, ainda que os cenários sejam países da Europa e América do Norte.  

Assim, o presente capítulo apresenta historicamente, a constituição da profissão 

docente e, por conseguinte, a prática do professor de língua portuguesa, que ocupa o centro 

dessa pesquisa. Compreender o processo histórico dessa formação aponta para a herança 

recebida ao longo dos séculos e para a real intenção pretendida com a massificação e a 

desqualificação da relação professor versus aluno.  

Entender o caminho percorrido ao longo das mudanças do sistema educacional e suas 

reais motivações parece esclarecer quão ingênua e tênue pode ser a prática pedagógica que 

não esteja de fato calcada numa compreensão mais ampla do papel da educação na sociedade 

e da educação como direito social.  

Dessa maneira, parece-nos oportuno refletir acerca dos desafios postos para a 

formação do professor de língua portuguesa, profissional inserido no contexto e história da 

educação brasileira, imbricado com a experiência social contemporânea e com as políticas de 

formação capitaneadas pelos governos nos diversos anos de constituição educacional. Ao já 

bastante discutido desprestígio salarial do magistério, agregam-se questões relativas à 

inserção das novas tecnologias na educação, inclusive na formação ou qualificação dos 

professores, e às tarefas urgentes da inclusão social. Nesse contexto, inserem- se também as 

políticas voltadas à formação inicial e continuada do professor. 
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1.1 A herança histórica e a trajetória da formação de professores de língua portuguesa 

 

A trajetória da formação do professor converge para o modelo de educação que se 

pretendeu quando chegaram ao Brasil os primeiros jesuítas no século XVI. Dispostos a 

ensinar segundo seus manuais rígidos de estudo, esse convívio representou o primeiro contato 

da colônia com uma prática pedagógica que em tudo se distanciava da maneira como os 

índios ensinavam às suas crianças, tarefa confiada aos adultos das tribos, ou mesmo, em 

algumas aldeias, aos pajés que, sobretudo, ensinavam a cultura do povo. O modelo de 

―Homem culto‖ europeu é entronizado nesse momento e pretendia converter os índios à fé 

católica.  Azevedo (1964), citado por Guedes (2006) caracteriza a seguir o modelo de 

educação que se pretendeu quando chegaram à colônia os primeiros jesuítas.   

 

Humanistas por excelência, [os jesuítas] e os maiores de seu tempo, 
concentraram todo seu esforço, do ponto de vista intelectual, em 
desenvolver, nos seus discípulos, as atividades literárias e acadêmicas que 
correspondiam, de resto, ao ideal de ―homem culto‖ em Portugal, onde, 
como em toda península ibérica, se encastelera o espírito da Idade Média, e 
a educação, dominada pelo clero, não visava por essa época senão formar 
letrados e eruditos. O apego ao dogma e à autoridade, à tradição escolástica 
e literária, o desinteresse quase total pela ciência e a repugnância pelas 

atividades técnicas e artísticas tinham forçosamente de caracterizar, na 
Colônia, toda a educação modelada pela da Metrópole, que se manteve 
fechada e irredutível ao espírito crítico e de análise, à pesquisa e à 
experimentação (AZEVEDO, 1964, p. 516) 
 

 Pensado como unificador e massificador, o projeto pedagógico em questão, parece 

estabelecer uma relação contrária à produção de conhecimento e a todo e qualquer caráter 

inovador. Para Geraldi (1991) a identidade do sábio, produtor de conhecimento, de um saber 

e de uma reflexão é abandonada. Surge assim, uma sociedade de professores que carrega, 

segundo Guedes (2006) a rigidez dos manuais de estudos, a Ratio Studiorum2
 que 

transformou professores em repetidores de lição, impossibilitando a produção de 

conhecimento e, consequentemente, em meros repetidores de manuais didáticos. A partir 

                                                           
2
Ratio Studiorum espécie de coletânea privada, fundamentada em experiências vivenciadas no Colégio 

Romano e adicionada a observações pedagógicas de diversos outros colégios, que busca instruir rapidamente 

todo o jesuíta docente sobre a natureza, a extensão e as obrigações do seu cargo. Surgiu com a necessidade de 

unificar o procedimento pedagógico dos jesuítas diante da explosão do número de colégios confiados 

à Companhia de Jesus como base de uma expansão em sua totalidade missionária. Constituiu-se numa 

sistematização da pedagogia jesuítica contendo 467 regras cobrindo todas as atividades dos agentes diretamente 

ligados ao ensino e recomendava que o professor nunca se afastasse do estilo filosófico de Aristóteles e da 

teologia de Santo Tomás de Aquino.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino


23 
 

desse paradigma, é possível entender que historicamente o professor esteve de alguma forma, 

longe da produção de conhecimento, obrigado a seguir padrões, métodos e convenções. Sobre 

isso, Guedes (2006) postula: 

 

a educação aqui -monopólio dos jesuítas por, pelo menos, os primeiros 
duzentos anos de colonização - fez de mestres e alunos, por causa da rigidez 
de seu manual de estudos, a Ratio Studiorum, repetidores de lição, 
impossibilitando a produção de conhecimento e, consequentemente, 

qualquer exercício de discipulação (GUEDES, 2006, p.15) 

 

Está assim desenhado, como se pode observar, o cenário histórico que garantiu, nesse 

contexto, a disseminação de manuais ideologicamente desatualizados e que mais tarde, 

corroboraram para o surgimento do incontestável apego dos professores ao saber pronto, 

predeterminado e livre de qualquer proposta de interferência. Além de uma prática 

pedagógica consolidada que compreendia a repetição, memorização e provas periódicas.  

Prescrições e silenciamento do mestre caracterizam esse período, ao que Guedes (2006) 

acrescenta:  

 

já  não tínhamos tido o mestre, pois para os jesuítas tudo já estava pronto em 
Aristóteles; por causa disso, também não tivemos o professor atualizado, 
pois a regra era combater o novo. Tivemos, desde o começo, o professor 

submetido ao livro, ignorante e aterrorizado (GUEDES, 2006, p.18) 

 

Se para Aristóteles o princípio do aprendizado seria a imitação, também os jesuítas 

caminham por essa concepção ao reproduzir os pensamentos de definição de formas e 

inferências válidas preconizadas no período aristotélico. Dessa forma, a imitação de conceitos 

prontos sempre caracterizou o ensino. 

Os duzentos anos em que estiveram à frente da educação na colônia, chegam ao fim 

com a chegada do influente Marquês de Pombal. A História da Educação no Brasil é agora 

redesenhada e aponta para a ruptura da prática pedagógica constituída pelos padres da 

Companhia de Jesus. A chamada reforma pombalina mantém a mesma rigidez e o mesmo 

apreço pelos manuais de organização e paradigmas, segundo Guedes (2006), e garante a 

expulsão dos jesuítas das terras brasileiras.  
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O período seguinte ganha novo enlevo com as aulas régias3 e com o subsídio 

literário4
, que passam a integrar algumas das muitas tentativas de reorganização da estrutura 

educacional no país. O sábio foi definitivamente substituído pelo professor e caracteriza-se 

por não corresponder ao ideário de ensino que se pretendia. Para Azevedo (1964) os mestres 

leigos desse contexto escolar não assimilaram o espírito da reforma pombalina, eles 

mostravam de forma ampla, segundo os testemunhos da época, uma espessa ignorância das 

matérias que ensinavam e uma ausência absoluta de senso pedagógico.   

Com a saída dos jesuítas do Brasil, também a organização monolítica, baseada 

no Ratio Studiorum desaparece.  Poucas ações restaram dessa prática educativa. Se a 

contrarreforma e a catequese foram os principais motivadores para projeto pedagógico 

jesuítico, a reforma pombalina possuía outros ideais. Enquanto os padres da Companhia de 

Jesus preocupavam-se com o proselitismo e o noviciado, Pombal desejava reerguer Portugal 

da decadência que se encontrava frente a outras potências europeias da época.  

A educação jesuítica não convinha aos interesses comerciais emanados por Pombal, 

ou seja, se as escolas da Companhia de Jesus tinham por objetivo servirem aos interesses da 

fé, Pombal organiza a escola para servir aos interesses do Estado. Emerge assim, segundo 

essa organização, uma escola que nasceu para atender aos interesses políticos da elite colonial 

e a força de um comportamento que comprometeu a relação mestre-discípulo. É nesse sentido 

que Azevedo (1964) acrescenta: 

 

Na prática o sistema das Aulas Régias pouco alterou a realidade educacional no 

Brasil, tampouco se constituiu numa oferta de educação popular, ficando restrita às 

elites locais. Ao rei cabia a criação dessas aulas isoladas e a nomeação dos 

professores, que levavam quase um ano para a percepção de seus ordenados, 

arcando eles próprios com a sua manutenção. (AZEVEDO, 1964, p.315) 

 

Paulo Coimbra Guedes (2006) reforça essa ideia ao dizer que nunca houve no Brasil 

nenhum esforço para qualificar professores, para ele, a regra de toda política educacional 

iniciou-se com a submissão do professor aos minuciosos ditames do Ratio Studiorum, 

substituídos agora pelas Aulas Régias. O achatamento intelectual, acadêmico, profissional e 

                                                           
3
Aulas régias compreendiam o estudo das humanidades, sendo pertencentes ao Estado e não mais restritas à 

Igreja - foi a primeira forma do sistema de ensino público no Brasil.   

4
Subsídio Literário imposto que incidia sobre a produção do vinho e da carne, destinado à manutenção das aulas 

régias. 
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salarial, ainda hoje percebido, pode ter como herança esse modo de pensar. Os submissos e 

aterrorizados mestres da Companhia de Jesus foram substituídos, segundo o estudioso, pela 

espessa ignorância dos padres-mestres e dos capelães de engenho. Essas posturas marcam a 

educação brasileira por sucessivos momentos inquisitoriais, de imposição de princípios, mal 

assimilados por professores nem sempre preparados, quase sempre indicados pelo rei. 

As concepções de Guedes apontam para uma leitura e releitura dos fatos 

contemporâneos: pouco investimento em formação para professores, o excessivo apego ao 

material didático, a desvalorização do saber e da prática pedagógica constituídos pelos 

professores, a falta de diálogo com a comunidade escolar acerca das políticas públicas 

vigentes e que avaliam sua prática. Tais fatos ganharão força e vigor no período em que se 

evidencia a discussão sobre a importância da educação para o desenvolvimento do Brasil.  

O movimento da Escola Nova atravessa o Atlântico e, inspirados pelas concepções de 

John Dewey (1859-1952), professor da Universidade de Chicago, considerado o maior 

filósofo da Educação dos Estados Unidos, intelectuais brasileiros empreendem importante 

movimento para reinventar a escola a partir de conhecimentos difundidos pela psicologia e 

biologia.  

O século XX é diretamente influenciado pela ideia de Dewey de que a Educação é 

uma necessidade social e por causa dessa necessidade as pessoas devem se aperfeiçoar para 

que se afirme o prosseguimento social, e assim, possam dar prosseguimento às suas ideias e 

conhecimentos.  Vários educadores evidenciam-se nesse momento, principalmente após a 

publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932.  Intelectuais envolvidos 

pelas ideias de Dewey e Durkheim se aliam e, em 1932 promulgam o Manifesto dos 

Pioneiros, tendo sido Fernando de Azevedo o maior representante aqui no Brasil. Grandes 

humanistas e figuras respeitáveis de nossa história pedagógica podem ser citadas, como 

Lourenço Filho (1897-1970) e Anísio Teixeira (1900-1971).  

 As primeiras décadas do referido século trazem uma profunda reflexão sobre o novo 

sentido da escola, os conteúdos a serem ensinados, o esperado papel dos professores e as 

metodologias mais adequadas para atingir os destinatários. Sobre isso Jorge Ramos Ó (2003) 

corrobora: 

 

onde a escola tradicional viu esforço, atenção forçada, pressão externa, 
disciplina imposta, a educação Nova encontrava agora interesse. Direção e 
controle seriam as palavras mágicas da primeira; liberdade e iniciativa as da 
outra. É absurdo supor que uma criança conquiste mais disciplina mental ou 
intelectual ao fazer, sem querer, qualquer coisa, do que fazê-la, desejando-a 

de todo o coração‘;‗interesse e disciplina são coisas conexas e não opostas‘ 
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como sucedia no passado afirmava Dewey.(…)A educação seria aí uma 
reconstrução continuada experiência, a vida mesma, e já não como 
anteriormente uma preparação para a vida.  (Ó, 2003, p.144) 
 

O ensino dessa forma deveria basear-se todo inteiro na experiência em função dos 

interesses da criança, a proximidade com a realidade e o deslocamento do papel do educando 

para o centro do processo de aprendizagem, bem como a concepção de que a escola poderia 

ser comparada a uma sociedade em miniatura. Estes foram alguns dos subsídios trazidos por 

Dewey que percorreram as ideias contidas no documento do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que correspondeu a importante tratado para as grandes mudanças educativas 

da primeira metade do século XX no Brasil. 

Se para Dewey a escola não poderia ser uma preparação para a vida, mas a própria 

vida, a educação corresponderia a um eixo norteador onde vida-experiência versus 

aprendizagem faria com que a função da escola fosse uma permanente reconstrução da 

experiência e da aprendizagem dentro de sua vida. Então, para ele, a educação teria uma 

função democratizadora cuja principal função seria igualar oportunidades, fato que suscitaria 

a indagação acerca das diferenças sociais que permeiam a sociedade, sobretudo no acesso a 

essas condições ―iguais‖ de oportunidades. 

Nagle (2001) aponta, assim, condições totalmente distintas entre o Movimento Escola 

Novas nos Estados Unidos e sua implementação no Brasil, destacando especialmente que 

houve um processo de teorização sobre as ideias educacionais para somente a seguir, uma 

posterior implementação nas instituições educativas. No Brasil, a propagação das ideias não 

ocorreram dessa forma e, sim, em sincronia, o que certamente gerou certo desconforto e 

impasse, uma vez que o Brasil, até a presente data, não contava com nenhuma orientação já 

consumada de como se instituir um sistema educacional.  

Nesse contexto, aparece-nos a figura do professor que assiste, durante os anos 1920, a 

diversas reformas nos mais diferentes estados da Federação. Quanto a isso Nagle (2001) 

postula que a psicologia começa a ser amplamente difundida no Brasil através de alguns 

trabalhos e que corresponderiam a importante postulados para a educação. Demonstrar 

possuir conhecimentos psicológicos dava ao educador certo prestígio, o que ocasionava que 

houvesse, na maioria das vezes, uma manifestação de erudição que pouco contribuiria 

verdadeiramente para uma verdadeira prática, devido à apreensão confusa de termos e 

conceitos. 

Os princípios expostos no Manifesto assumiam um caráter inovador que apontavam 

para a construção de um sistema educacional que estivesse atrelado à economia, ao 
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desenvolvimento econômico do país, demanda essa oriunda de uma inicial urbanização das 

grandes cidades e de uma recente industrialização da economia brasileira. Buscava-se indicar 

que o desenvolvimento educacional deveria caminhar lado a lado com o mundo do trabalho. 

Notoriamente, o sistema educacional brasileiro, com sua estrutura ainda oligárquica, não 

correspondia às necessidades emergentes do sistema.  

Assim, a educação pública nesta ocasião, enquanto encontro entre o trabalho e o 

conhecimento, representava o que Anísio Teixeira (1969) afirmava ser o ―saber que é útil‖, 

em uma clara alusão às necessidades da população e ao progresso da ciência frente ao 

desenvolvimento da nação, o que prontamente colocava o mundo do trabalho e sua 

organização como princípio fundamental da educação. Discutia-se a necessidade de uma 

educação que rompesse com os privilégios da elite e ampliasse sua atuação para o 

desenvolvimento social, ou seja, que entendendo a história como processo, fosse capaz de 

constituir um novo caminho democrático para a sociedade brasileira. Para tanto, o Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova postulava que  

 

A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das 

classes, assume, com uma feição mais humana, a sua verdadeira função 
social, preparando-se para formar "a hierarquia democrática" pela 
"hierarquia das capacidades", recrutadas em todos os grupos sociais, a que 
se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem, por objeto, 
organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de "dirigir o 
desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas 
de seu crescimento", de acordo com uma certa concepção do mundo 

(MPEN, 2001, p.59) 
 

 

Portanto, a proposta da Escola Nova via o direito à Educação como um direito 

biológico, uma necessidade social que apresentava o professor não como o transmissor de 

conhecimentos e sim um facilitador da aprendizagem, nesse contexto o aluno era um ser ativo 

e participante do processo de ensino/aprendizagem. Esta escola era um espaço democrático e 

seu objetivo, portanto, era formar o cidadão democrático. O aluno passa a ser o sujeito mais 

importante e, para tanto, a adoção de novos métodos, a formação do mestre e a reforma dos 

currículos escolares pareciam urgentes. Sobre tais necessidades Teixeira (1969) assinala :  

 

Constatamos o caráter urgente de modificação na estrutura educacional 
brasileira. Indo mais além, se propunha que a adequação do sistema escolar 
deveria estar baseada na formação dos novos ―mestres‖, ou seja, conseguir 
que todos os homens adquiram a disciplina intelectual de pensamento e 
estudo que, no passado conseguimos dar aos poucos especialistas dotados 
para essa vida intelectual‖. (TEIXEIRA, 1969, p. 160) 
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          Tais mudanças, sobretudo ao que Teixeira (1969) considera ―modificação na estrutura 

educacional brasileira‖, parece ter constituído o principal embate para a real implementação 

do escolanovismo, uma vez que nem mesmo nos países da América do Norte conseguiu-se a 

implantação da maneira como apregoavam os intelectuais defensores desses pensamentos. Se 

por um lado as ideias da Escola Nova surgem como proposta de renovação educativa, por 

outro o cenário escolar não parece favorecer as práticas investigativas e a autonomia dos 

educandos que os levaria ao favorável intercâmbio de reações e experiências. Nesse mesmo 

contexto, inseriu-se a formação de novos ―mestres‖ que viu, segundo Guedes (2006) o início 

da desqualificação do aluno como discípulo e a destruição de seu discernimento individual 

como professor, sobre o momento Saviani (2003) observa que  

 

provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a 
transmissão de conhecimentos, acabou a absorção do escolanovismo pelos 
professores por rebaixar o nível do ensino destinado às camadas populares, 
as quais muito frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao 
conhecimento elaborado. (SAVIANI, 2003, p.10) 

   

           O comportamento do professor, nesse ínterim, corresponde ao que Guedes (2006) 

considerou como ―substituição do conhecimento‖, agravada pela falta de reflexão acerca de 

seu papel político no processo de ensinar, bem como, a devida apreensão em sua prática de 

uma coerente organização pedagógica do conteúdo de sua sala de aula, acabou por colaborar 

com o modelo excludente de ensino que se estabeleceu quando rebaixou o nível do ensino 

destinado às camadas mais pobres. O valor social da escola, desejo do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação, acabou por desvelar um modelo de relação pedagógica entre 

professor-aluno que relegou esse primeiro a um espaço quase dispensável, o que não 

correspondia aos ideais do escolanovismo. Se nesse momento desejava-se uma mudança nas 

práticas artificiais e verbalistas da escola como assegurava o Manifesto dos Pioneiros, parece 

que um importante trabalho de proposição deveria ter sido implementado como observava 

Teixeira (1977). 

 

Expandimos o sistema, ampliamos o número das escolas, mas não cuidamos 
de sua seriedade nem de sua eficiência, pois o seu fim não é educar o povo, 
mas selecionar um número maior de candidatos à única educação que conta 
em um país ainda dividido, bifurcado em elite diplomada e massa ignorante. 
(TEIXEIRA, 1977, p.84) 
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 Com esse pensamento Anísio Teixeira parece determinar que as ações que poderiam 

assegurar uma efetiva mudança não foram eficazes quando não se preocuparam com aquilo 

que seria elementar e determinante, o ensino dos seus cidadãos. A escola começa a esboçar 

sinais de divisão e privilégios que caracterizarão um ensino excludente e a instrução como 

objetivo primeiro da escola. As desigualdades sociais agravaram-se e a pouca ou nenhuma 

participação do professor nessas mudanças determina sua função como a de mero expectador, 

aquele que assiste a um grupo de pensadores tomarem as decisões, para em seguida executá-

las.  

Se o período do escolanovismo não correspondeu às mudanças pretendidas no cenário 

educacional brasileiro, o período seguinte seria determinante para a construção de um 

trabalho docente apegado à autoridade e à subserviência. Com a chegada dos militares ao 

poder configura-se um difícil período para a educação. 

A ditadura militar marcou o Brasil por mudanças sociais, políticas, econômicas, 

culturais e educacionais e, sobretudo, por grandes lutas e repressão. O regime autoritário e 

centralizador obrigou a educação a se ajustar às precárias condições de financiamento, 

espaços físicos reduzidos, recursos materiais inadequados e, principalmente, à 

desqualificação profissional dos educadores. 

 Para Guedes (2006), uma sociedade de professores e alunos mais inúteis era a grande 

intenção da Ditadura, que arrochou salários, destruiu as condições materiais e intelectuais e 

sobrecarregou professores com excessivas horas em sala de aula. Medidas que perduram até a 

presente data e desqualificaram, nessa perspectiva, não só o professor, mas também o aluno, 

ao impedir o professor que tenha tempo, vontade e seja capaz de construir uma motivação 

interior para ensinar. Esse parece ter sido o cenário construído para inserir a prática docente 

em um possível mar de dúvidas e inseguranças e a escola na grave crise que perdura há 

décadas. Sobre o fato, Guedes (2006) conclui que:  

 

Depreciado o professor, a Ditadura fez a reforma do ensino básico, com seus 
oito anos ficticiamente obrigatórios, o que, na prática, só eliminou o antigo 
exame de admissão ao ginásio, que se constituía em um momento de 
avaliação do ensino no curso primário; fez a reforma profissionalizante no 

2° grau, que se constituiu num mecanismo de bloqueio ao ingresso do aluno 
do ensino público na universidade pública (as disciplinas profissionalizantes 
ocuparam a carga horária das disciplinas de formação geral, que tiveram seu 
número de horas mantidas nas escolas particulares); promoveu a expansão 
também apenas quantitativa do ensino superior, facilitando a criação de 
instituições privadas, que via de regra, contrataram  professores por aulas 
dadas, sem investir em sua capacitação docente. (GUEDES, 2006, p.21) 
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No auge dessa repressão imposta pelo Regime Militar, movimentos em defesa da 

escola pública e da ampliação da educação, bem como qualquer intenção de se estabelecer 

movimentos sociais, eram duramente reprimidos. A Lei n°5.692 de 1971, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB, desponta nesse cenário e garante algumas mudanças 

significativas para o ensino de 1º e 2º graus, dentre elas se destaca a obrigatoriedade do 

ensino, que passa de quatro para oito anos, representando uma conquista significativa para a 

educação do povo brasileiro. No entanto, as condições para que isso se concretizasse não 

foram oferecidas.  

A lei geral de Educação Nacional 5.540/68 cria o vestibular, restringindo o acesso à 

universidade, o que resolveria dois graves problemas sociais, a falta de vagas nas 

universidades e o significativo aumento no número de professores, fato que tornaria os 

salários ainda menores. É nesse ínterim que se difunde a concepção da velha bandeira do 

movimento estudantil – universidade para todos – ainda que contasse com um ensino superior 

de baixa qualidade, sobre o que Guedes (2006) afirma ser a intenção para formar um aluno 

também de baixa qualidade.  

Nesse momento surgem as disciplinas de formação pedagógica centradas no aluno, 

oriundas da Inglaterra, apregoavam o interesse do aluno pelo conteúdo a ser estudado e 

queriam garantir, segundo Guedes (2006), alunos felizes na escola, fato que será responsável 

por suscitar uma série de indagações, dúvidas e incertezas à prática pedagógica dos 

educadores. Muitas foram as discussões que se uniram ao fato: não compreensão entre as 

diferenças do sistema educacional da Inglaterra e do Brasil, o risco oferecido por essas 

pedagogias permissivas, que propunham o nivelamento entre professor e aluno e a 

legitimação pedagógica da prova de cruzinha e o seu uso expressivo no vestibular,  ao que 

Guedes (2006) denomina como silenciamento culpado do professor e aponta para a  

centralidade do método que  igualou professores e alunos  naquilo em que deveriam ser 

diferentes, naquilo que daria sentido à relação professor-aluno, ao fato de o professor ter algo 

a ensinar ao aluno que quer aprender. Guedes assim argumenta:  

 

Essa malversação da democracia desqualificou o aluno como um indivíduo 
com disposição interior para aprender, consciente da importância e da 
necessidade de estudar e desejoso de formar-se para dar sua contribuição no 
rumo da sociedade e transformou-o num espectador sem discernimento 
individual. A descriminalização da cola, as assinaturas em trabalhos feitos 

por outros, os abaixo-assinados para adiar provas, para recuperar conceitos 
com trabalhos de grupo, para poder consultar apontamentos durante as 
provas, para que o professor mude o método, mude a nota, mude o 
professor, para a diminuição de exigências de leitura, e outras dessas 
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práticas decorrem da diluição do indivíduo dentro do grupo proposta pelas 
pedagogias permissivas. (GUEDES, 2006, p.23) 
 

 Muitas foram assim as mudanças decorrentes dessa forma de compreender a relação 

professor e aluno, que relegou ao professor uma série de falácias não questionadas ou 

criticadas segundo suas reais intenções. Coube ao professor a adequação de suas práticas que 

correspondessem a nova tarefa desse novo professor, que historicamente sempre esteve 

distante da produção do conhecimento e agora distante de uma participação ativa no processo 

de ensinar.  

A retomada da discussão política a partir dos anos 1980, não garantiu uma real 

apreensão acerca do papel do professor, que agora deveria assumir uma nova identidade, a de 

―educador‖. Nesse contexto, muitas são as obrigações que deverão incorporar-se ao fazer 

pedagógico do professor. E por esse viés caminhou a ideia de ter o professor que ser o 

responsável pela devida conscientização de seu aluno dos problemas sociais. Para Imbernón 

(2010) a profissão docente deveria mudar radicalmente, tornando-se algo de fato diferente, e 

acrescenta:  

 

a profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século 
XIX de mera transmissão do conhecimento acadêmico, de onde de fato 
provém, e que se tornou  inteiramente obsoleta para a educação dos futuros 
cidadãos em uma sociedade democrática: plural, participativa, solidárias, 
integradora. (IMBERNÓN, 2010, p.07) 

 

É notório que a educação dos seres humanos tornou-se mais complexa e que as 

mudanças políticas e sociais em que estão inseridos professores e alunos influenciaram 

diretamente a maneira de conceber a profissão docente. Entre a formação recebida nas 

licenciaturas e a necessária redefinição da docência como profissão, além da obrigação de 

seguir padrões, os professores perpetuaram práticas herdadas desde a chegada, no Brasil, dos 

primeiros jesuítas. A educação, assim, parece protagonizar a cena, embora seus principais 

atores sejam coadjuvantes. De um ponto de vista mais geral, os desafios postos para educação 

passam pela formação do professor, sua maneira de posicionar-se frente às mudanças e à 

contemporaneidade, bem como, as reais motivações das políticas de formação propostas 

pelos governos em diversos níveis. É nesse sentido que Imbernón propõe:  

 

Essa necessária renovação da instituição educativa e esta nova forma de 
educar requerem uma redefinição importante da profissão docente e que se 
assumam novas competências profissionais no quadro de um conhecimento 
pedagógico, científico e cultural revistos. Em outras palavras, a nova era 

requer um profissional da educação diferente. (IMBERNÓN, 2010, p.12) 
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Historicamente, percebemos que a demanda por formação inicial e contínua dos 

profissionais da educação foram sempre relegadas a segundo plano. A exigência de um 

profissional que fosse capaz de desenvolver múltiplas tarefas sempre foi a intenção dos 

governantes, que pouco fizeram para garantir, de fato, uma educação de qualidade. A criação 

de inúmeras leis não garantiu a efetividade de uma prática pedagógica que assegure, 

irremediavelmente, uma educação para todos. Segundo Imbernón (2010), torna-se 

indispensável, em uma sociedade democrática, formar o professor na e para a mudança, 

desenvolvendo suas capacidades reflexivas em grupo e garantir uma verdadeira autonomia 

profissional compartilhada. 

Em vista desse viés, torna-se necessário revisitar o cenário existente hoje na educação. 

Sem um fio condutor, o debate sobre a prática do professor perde-se nos constantes 

mecanismos institucionais e disciplinares, nas possíveis mudanças advindas das próprias 

necessidades culturais e sociais. Ainda que não acreditemos plenamente em um consenso, 

estratégias para uma consistente formação, tanto inicial como contínua, facilitarão coerente e 

real transformação. É nesse âmbito que Perrenoud (2002) advoga: 

 

Uma das ideias-força consiste em inserir a formação, tanto inicial como a 
contínua, em uma estratégia de profissionalização do ofício de professor. 
Trata-se de uma perspectiva a longo  prazo, de um processo estrutural, de 

uma lenta transformação. Podemos ajudar a criar as condições para essa 
evolução; porém nenhum governo, nenhuma corporação ou nenhuma 
reforma pode provocá-la em um curto espaço de tempo, de forma unilateral. 
Entretanto, não poderá haver profissionalização do ofício de professor se 
essa evolução não for desejada, desenvolvida ou sustentada por numerosos 
atores coletivos. (PERRENOUD, 2002, p. 09) 

 

  O risco para o qual alerta o autor, implica em desconsiderar o profissional de 

educação como um agente dinâmico cultural, social e curricular, que deve ser autônomo para 

tomar decisões educativas, éticas e morais, que possa desenvolver o currículo em um contexto 

determinado e elaborar projetos e materiais curriculares em colaboração com os colegas. É 

nesse sentido que Imbernón (2010) postula que o protagonismo coletivo implica uma nova 

concepção da instituição e da formação. Um trabalho que se fundamente na pesquisa e na 

reflexão, capaz de modificar os contextos sociais, profissionais e educativos.  

  Dessa maneira, percebe-se que a profissão docente esteve sempre a serviço de 

conduzir naturalmente as intenções políticas que ideologicamente dominaram certo período da 

história do Brasil. As ideias oriundas de outros países eram aqui introduzidas sem que fossem 

questionadas as diferenças que permeavam esses cenários, alegando-se que as experiências 
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inovadoras deveriam ser levadas a toda parte. Tal fato contribuiu para muitos insucessos na 

educação, agravados pela não compreensão do papel do professor que passou a assumir 

múltiplas funções, além de precisar inventar o próprio método para que seus alunos ora sintam-

se motivados, ora felizes. 

  As mudanças desejadas passam a ganhar status de declarações públicas no final dos 

anos 90, mas Imbernón (2010) chama atenção para o fato de não se tornarem uma realidade 

para a prática educacional e para a formação docente, uma vez que não fazem parte de uma 

nova concepção de ensino, de uma nova mentalidade. Ressalta ainda que tais mudanças 

estariam comprometidas se, assim como aconteceu no decorrer da trajetória da constituição da 

educação brasileira, não levasse em conta as necessidades pessoais e coletivas da população e 

dos professores. Portanto, a construção histórica da profissão docente remonta ao início da 

carreira, às suas fragilidades e ideologias institucionais, que se pretende mudança, deve 

assumir nesse contexto, a responsabilidade plena com a educação e com seu agente de 

transformação, o professor.  

 

1.2  Formação Docente: A construção Social de uma Profissão 

 

 Se é possível afirmar, segundo Morin (2005),  que a educação dos seres humanos 

tornou-se mais complexa
5
, com a mesma medida podemos afirmar que a profissão docente 

assumiu uma nova face frente às mudanças radicais das estruturas científica, sociais e 

educativas. Ao professor, no entanto, é dada a oportunidade de ter convivido com a profissão 

muito antes de estar na graduação ou na formação para o magistério, seja pelo convívio com 

seus professores, seja pela própria experiência de já ter dado aulas em um dado momento de 

sua vida, ou como Guedes (2006) postula, não há quem não tenha brincado de escola ou 

imitado algum professor. 

 Sua precoce relação com a profissão, iniciada nas ingênuas brincadeiras de 

―escolinha‖ ou mesmo na observação de sua história escolar, tenha talvez, de alguma 

maneira, colaborado para que os professores iniciantes sintam-se à vontade para dar suas 

primeiras aulas, sem que tal prática cause maior ansiedade. Não podemos ignorar, no entanto, 

                                                           
5
 Morin (2005) para o autor o pensamento complexo perpassa por alguns princípios: dialógico, recursivo e 

hologramático, destacam-se as contribuições desse estudioso no debate desse pensamento e sua influência para a 

educação, sendo a transdisciplinaridade a proposta da prática do pensamento complexo o cerne de seu 

pensamento, a elaboração de um método capaz de apreender a complexidade do real, tecendo severas críticas à 

fragmentação do conhecimento, propondo, assim, uma reforma do pensamento.  
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que a construção social da profissão perpassa por inúmeros saberes ao que Tardif (2012) 

nomeia como o ―saber-fazer‖ docente. Salienta ainda sobre as competências e habilidades 

indispensáveis para a profissão, além de nos chamar à reflexão para tais saberes, 

questionando sua origem: seriam eles de ordem dos conhecimentos científicos ou de saberes 

da ação, alcançados em anos de experiência de trabalho? Tardif (2012).  

 A todos os questionamentos acerca do saber dos professores, Tardif e Lessard (2011) 

apontam a urgência de não se separar a prática do professor das demais dimensões do ensino, 

sobretudo de sua situação no universo escolar e social. O que vemos, porém, é exatamente o 

oposto, uma fragmentação de conhecimentos (pedagógicos, didáticos, metodológicos) como 

se o professor não estivesse inserido em uma realidade social permeada de peculiaridades e 

exigências latentes. No passado, a ideia de dominar o conteúdo a ser ensinado, oriunda de 

uma visão empirista, obrigava os professores recém-formados apenas a observar os mestres 

mais experientes. Fazer da maneira como era feito parecia garantir o sucesso na profissão. 

Para Tardif (2012) o saber está sempre condicionado ao contexto de trabalho no qual se 

insere, e sobre isso argumenta:  

 

o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o 
saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua 
experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações 
com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, 
etc. Por isso, é necessário estudá-lo relacionando-o com esses elementos 

constitutivos do trabalho docente. (TARDIF, 2012, p.11) 
 

 Nesse contexto, o debate acerca dos saberes necessários à prática do ofício do 

professor parece-nos elementar para a compreensão do que seria importante considerar para a 

efetiva construção social da profissão, uma vez que é no início da carreira docente que são 

estabelecidas as principais relações com a profissão. Segundo Tardif (2012) as bases dos 

saberes dos professores compreendem uma dimensão temporal construídas no início da 

carreira, logo nos primeiros cinco anos de atuação. A esse fato soma-se o da maioria das 

escolas não se preocuparem com os professores recém-chegados, ou mesmo, contratados por 

um determinado período, aos quais é entregue uma turma e desde que sejam capazes de 

manter a boa ordem, pouco se saberá de sua prática, suas inquietações e anseios. E é nesse 

aspecto que Guedes (2006) contribui ao dizer que  

 

[...] a falta de experiência profissional não tem para ele o mesmo significado 
que tem para os outros profissionais, e tanto os cursos de formação de 
professores, quanto as escolas que os contratam e até mesmo o próprio 
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professor iniciante levam tacitamente em consideração essa experiência 
profissional adquirida por contágio. Na verdade, a prática das escolas não 
costuma distinguir entre professores experientes e iniciantes: empurram 
todos para dentro da sala de aula e, metaforicamente, trancam a porta por 

fora, como se fosse apenas a mínima obrigação também dos estreantes 
saírem-se bem já nesse primeiro contato com o aluno. (GUEDES, 2006, 
p.26) 

 

O professor, assim, acaba escolhendo dentre os modelos a seguir aqueles que melhor 

correspondam a seu modo de pensar e agir. Tão logo inicie sua trajetória profissional 

enfrentam desafios no exercício de sua profissão que não correspondem a conhecer os 

rudimentos de uma matéria e receitas infalíveis para controlar alunos turbulentos, o que no 

passado, segundo Tardif e Lessard (2011) poderia garantir um título de professor. Diante da 

complexidade da sala de aula, muitas são as competências necessárias, acrescida da 

compreensão de que a escola é uma instância social e de que sobre ela pesa a 

responsabilidade da organização do pensamento das novas gerações, fundamento básico para 

o exercício de cidadania e, por conseguinte, a consecução de um projeto de sociedade 

(Weber, 2003).  Tomamos assim o que nos apresentam Tardif e Lessard (2011):  

 

Sabemos hoje que o trabalho do docente representa uma atividade 
profissional complexa e de alto nível, que exige conhecimentos e 

competências em vários campos: cultura geral e conhecimentos 
disciplinares; psicopedagogia e didática; conhecimento dos alunos, de seu 
ambiente familiar e sociocultural; conhecimento das dificuldades de 
aprendizagem, do sistema escolar e de suas finalidades; conhecimento das 
diversas matérias do programa, das novas tecnologias da comunicação e da 
informação; habilidade na gestão de classe e nas relações humanas, etc. Essa 
atividade profissional necessita também das aptidões e das atitudes próprias 

para facilitar a aprendizagem dos alunos: respeito aos alunos; habilidades de 
comunicação; capacidade de empatia; espírito de abertura para as diferentes 
culturas e minorias; habilidade para colaborar com os pais e outros atores 
escolares, etc.; assim como uma boa dose de autonomia e o exercício de um 
julgamento profissional respeitoso tanto das necessidades dos alunos quanto 
das exigências da vida escolar e social. (TARDIF E LESSARD, 2011, p.09) 

 

 Dessa forma, os conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as habilidades que 

os professores mobilizam diariamente para realizar suas tarefas apontam para o fato de que o 

saber dos professores é profundamente social, sendo, ao mesmo tempo, imbricado pelas 

relações entre os conhecimentos universitários e os saberes práticos ou experienciais dos 

professores. Esse segundo, para Tardif (2012), responsável pelo distanciamento dos 

professores dos saberes oriundos de outro espaço que não a experiência, que podem ser 

definidos como sendo o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito 
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da prática da profissão docente e que não provêm das instituições de formação nem dos 

currículos. É preciso, portanto, delimitar o campo de significação desses saberes chamados 

como experienciais, nesse sentido corrobora Maurice Tardif (2012) ao dizer que  

 

estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São 
saberes práticos (e não da prática: eles não se superpõem à prática para 
melhor conhecê-la, mas se integram a ela e dela são partes constituintes 
enquanto prática docente) e formam um conjunto de representações a partir 

das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão 
e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, por 
assim dizer, a cultura docente em ação. (TARDIF, 2012, p.49) 

 

Também nesse aspecto Imbérnon (2010) corrobora ao considerar que os professores 

têm conhecimentos objetivos e subjetivos e que durante muito tempo a formação docente 

privilegiou os conhecimentos, também compreendidos como ―conteúdos‖. Destaca ainda, que 

a contemporaneidade tem exigido um profissional dotado de atitudes e que na mesma medida 

domine o conhecimento, o qual perdeu seu caráter linear para ocupar um espaço amplo.  

 Assim, os saberes docentes corresponderiam a importante instrumental para a sua 

prática, sobretudo, os considerados experienciais, no entanto, Tardif (2012) chama-nos 

atenção para o fato de que o ensino acontece num contexto de múltiplas interações que 

representam o que ele considera condicionantes diversos para a atuação do professor. Nesse 

sentido, torna-se importante compreender que a prática do professor se consolida ao mesmo 

tempo em que atua, sendo ele chamado a agir na urgência, mas serão essas situações 

concretas que o ajudarão a desenvolver, segundo esse mesmo autor, os habitus ─ disposições 

adquiridas na e pela prática. Sobre a construção desses habitus Tardif (2012) diz: 

 

O cientista e o técnico trabalham a partir de modelos e seus condicionantes 

resultam da aplicação ou da elaboração desses modelos. Com o docente é 

diferente. No exercício cotidiano de sua função, os condicionantes aparecem 

relacionados a situações concretas que não são passíveis de definições 

acabadas e que exigem improvisação e habilidade pessoal, bem como a 

capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis. 

Ora, lidar com condicionantes e situações é formador: somente isso permite 

ao docente desenvolver os habitus (isto é, certas disposições adquiridas na e 

pela prática real) [...]. Os habitus podem transformar-se num estilo de 

ensino, em ―macetes‖ da profissão e até mesmo em traços da ―personalidade 

profissional‖: eles se manifestam, então, através de um saber-ser e de um 

saber-fazer pessoais e profissionais validados pelo trabalho cotidiano. 

(TARDIF, 2012, p.49) 
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Desse ponto de vista, é possível perceber que a construção da profissão docente não é 

constituída de forma isolada e independente, ela é produzida no seio de uma rede de 

interações com outros atores, estabelecendo uma importante dependência com o elemento 

humano, onde valores, sentimentos, atitudes e decisões são decisivos na busca por uma 

identidade profissional. Essa busca exige dos professores a capacidade de se comportarem 

como sujeitos que estão em constante interação com o outro e não como quem domina um 

saber sobre um objeto. Tardif (2012) acrescenta que não é possível compreender esse 

processo apenas como atuar sobre um objeto ou uma prática, cujo objetivo seria apenas 

alcançar uma meta, trata-se de uma relação humana e, portanto, repleta de singularidades e 

condicionantes.  

Sendo assim, problematiza-se a trajetória da constituição da profissão docente que 

esbarra na discussão acerca do saber docente e sua efetiva função social. Permeado por 

inúmeros fatores externos, o saber docente é considerado plural, heterogêneo e compósito 

Tardif (2012). Seu caráter social advém da própria origem desses saberes, em sua maioria, 

adquiridos no ambiente familiar, no seu próprio ambiente escolar e nos estabelecimentos que 

contribuíram para a sua formação, mas, sobretudo, nas primeiras relações estabelecidas com 

as escolas e salas de aula onde foram trabalhar.  É, segundo Tardif (2012), na prática do 

ofício na escola, na troca com os pares, que se efetivam os saberes experienciais, oriundos do 

tempo de vida profissional, são responsáveis por construir o eu profissional dos professores, 

ao que poderíamos compreender como as próprias representações do saber ensinar. 

 Portanto, torna-se indispensável dizer que os fundamentos do ensino são sociais e o 

uso desses saberes pelo professor estabelece uma relação social com esses mesmos saberes 

legitimados pela troca, interação e produção no cerne das instituições e grupos sociais que os 

produzem e ao mesmo tempo partilham. Assim, segundo Tardif (2012) a prática profissional 

nunca é um espaço de aplicação dos conhecimentos universitários, o que corresponderia dizer 

que os saberes profissionais estão intimamente ligados ao modo como pensam e falam, 

transformam programas escolares em prática, como interagem com a comunidade educativa, 

ou seja, como esses saberes emergem da experiência e tornam-se prática pedagógica. 

 

1.3 Profissionalização e Identidade: do sacerdócio às competências 
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 O debate sobre a profissionalização docente, centro de importantes pesquisas 

científicas, evidencia a crise de identidade do magistério. Oliveira
6
 destaca que esses 

profissionais não se identificam com a profissão e que teriam estabelecido essa relação ao 

longo de sua carreira quando, por herança ou tradição, passaram a conceber a profissão como 

vocação ou sacerdócio.  

 Segundo o dicionário Houaiss, profissionalização
7
 é a ação ou efeito de 

profissionalizar ou profissionalizar-se, é o processo de treinamento para obter certo nível 

profissional ou para alcançar maior habilidade num determinado trabalho; capacitação. Para a 

profissionalização docente, porém, recorremos à análise de Francisco Imbernón (2010) que 

apresenta o conceito de profissionalização intimamente ligado ao de profissionalismo, ao 

explicar que esse primeiro seria o processo socializador de aquisição de tais características 

profissionais. Assim, para Imbernón (2010) o processo de profissionalização é dinâmico e 

acontece na interação entre os indivíduos, na cooperação mútua e no progresso social.  

Popkewtiz (1990), citado por Imbernón estabelece uma conexão entre os termos 

profissão, profissionalismo e profissionalização, afirmando que estes se revelam complexos e 

ambíguos em relação a seu significado e aplicabilidade, mas complementa afirmando que o 

termo profissão possui múltiplos significados, segundo o país que o utiliza. Dessa maneira, 

entender o exercício profissional docente remete-nos ao conceito de processo de 

profissionalização brasileiro, portanto, as indagações acerca das competências essenciais ao 

exercício profissional docente resvalam no contexto social que os legitimam. 

A profissionalização do ofício de professor nessa perspectiva assume o caráter 

processual e toma como base para discussões a redefinição da identidade do profissional 

docente. É uníssono que a escola no Brasil tem assumido nova estrutura, e que assim o 

precisou fazer para atender às novas demandas educacionais, sobretudo, à Lei de Diretrizes e 

Bases Nacionais – LDB (1996) e aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1997). 

Inserida em uma sociedade em constante mudança e novas organizações do conhecimento, o 

espaço escolar deixou a individualidade das ações para exigir ações em uma nova concepção 

de trabalho. O redimensionar do espaço escolar, agora democrático e coletivo, exigiu 

                                                           
6
Professora da UFMG, Brasil. Coordenadora da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente e 

do Grupo de Trabalho Educação, Política e Movimentos Sociais do Conselho La-americano de Ciências Sociais 

(Clacso). Vice-presidente da ANPEd. Pesquisadora do CNPq. 

7
―Profissionalização‖: disponível em: http://www.dicio.com.br/houaiss/ (acessado em 21 de janeiro de 2015). 

 

http://www.dicio.com.br/houaiss/
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profissionais sensíveis à mudança e que fossem capazes de entender o seu papel nesse 

processo. A nova concepção de ensinar ampliou as demandas de conhecimento para esse 

profissional que precisou gerir sua formação no caminho de novas competências e passou a 

fazer parte de importantes discussões sociais, destaca-se nesse contexto o papel da escola 

como construção efetiva da cidadania e sobre esse novo profissional Imbernón (2010) propõe 

uma redefinição do seu papel ao dizer que  

 

Essa necessária renovação da instituição educativa e esta nova forma de 

educar requerem uma redefinição importante da profissão docente e que se 
assumam novas competências profissionais no quadro de um conhecimento 
pedagógico, científico e cultural revistos. Em outras palavras, a nova era 
requer um profissional da educação diferente. (IMBERNÓN, 2010, p. 12) 

 

 Labaree, citado pelo próprio Imbernón (2010), no entanto, chama-nos à reflexão de 

que redefinir o papel do professor aponta para a necessidade de tratarmos o assunto à luz do 

debate da profissionalização docente, que para ele, estaria comprometido ao promover 

critérios profissionais dentro de uma profissão tão massificada, desvalorizada de suas 

habilitações, diante da posição histórica de ser uma profissão considerada apenas para 

mulheres e, sobretudo, da forte resistência encontrada nas relações entre pais, cidadãos e 

políticos à reinvindicação do controle profissional das escolas. Tais pressões agravaram os 

questionamentos sobre o fato de se estabelecer as competências indispensáveis para que 

professores possam assumir essa profissionalização, uma vez que, segundo Imbernón (2010) 

a profissão era caracterizada pelo conhecimento objetivo das disciplinas, o que a aproximava 

das demais profissões, e a própria capacidade para ensinar.  

 Fato inquestionável para o estabelecimento da profissionalidade está centrado na 

necessária autonomia que um profissional precisa adquirir ao longo de sua carreira. É preciso 

que o professor possa inferir sobre os problemas, sua práxis, segundo sua prática e 

experiência. A visão de construção de uma escola cidadã esbarra nas condições profissionais 

e na busca por autonomia que se efetivaram ao longo da história. Nesse ínterim, mudam os 

contextos em que se educa, mudam as relações e a forma de conceber o conhecimento, antes 

estático e imutável, para um tempo em que a escola assume o pretenso dever de restaurar as 

mazelas sociais e conta com o professor para a redenção do sistema educacional.  É nesse 

aspecto que Imbernón (2010) salienta as principais mudanças doravante necessárias: 

 

A especificidade dos contextos em que se educa adquire cada vez mais 
importância: a capacidade de se adequar a eles metodologicamente, a visão 



40 
 

de um ensino não tão técnico, como transmissão de um conhecimento em 
construção e não imutável, que analisa a educação como um compromisso 
político prenhe de valores éticos e morais (...) (IMBERNÓN, 2010, p.14) 

 

 O novo contexto escolar passa a ter implicações diretas sobre a profissão e seu caráter 

social recebe novo tratamento. Se coube à escola formar alunos cidadãos, o espaço educativo 

que se deseja construir é aquele que forma pessoas em sua dimensão plena e total, capazes de 

enfrentar as mudanças sociais com habilidades e competências práticas. O trabalho incorpora 

a convivência e o desejo de formar um ambiente favorável à construção da identidade pessoal 

e coletiva. Logo, para alcançar tais objetivos tornava-se necessário que o professor, ator 

imprescindível no processo de ensino, também estivesse imbuído desses pensamentos e 

preparado para ensinar segundo esses novos paradigmas.  O fato suscitou a inquietação 

esperada e retomou a principal pergunta acerca dos saberes profissionais indispensáveis à 

profissão docente, Tardif (2012) retoma e amplia essa discussão ao aproximar os saberes 

profissionais dos professores e a relevância dos conhecimentos universitários na prática 

docente e nesse ponto interroga:  

 

Quais são os saberes profissionais dos professores, isto é, quais são os 
saberes (conhecimentos, competências, habilidades, etc.) que eles utilizam 
efetivamente em seu trabalho diário para desempenhar suas tarefas e atingir 
seus objetivos? Em que e como esses saberes profissionais se distinguem 
dos conhecimentos universitários elaborados pelos pesquisadores da área de 
ciências da educação, bem como dos conhecimentos incorporados nos 
cursos de formação universitária dos futuros professores? (TARDIF, 2012, 
p.245-246) 

 

 Ao propor tais indagações o autor aponta para a necessidade de se estabelecer uma 

relação entre ―saber‖ e a formação universitária dos educadores, contudo, é o próprio Tardif 

(2012) quem agrava a discussão quando questiona o que seria de fato um ―saber‖, ou o ―saber 

dos professores‖, destaca que a expressão é hoje usada de forma indiscriminada pela 

pesquisa, mas ressalta a impossibilidade de se chegar a uma resposta unânime sobre o 

conceito. Para ele, a noção de saber não é de fato clara, o que colocaria em evidência o 

entendimento do que seria um saber, se os professores realmente produzem saberes em suas 

práticas e, ainda, se o fazem, como, por que, quando e de que forma são construídos esses 

saberes. Tais discussões ocupam o centro de muitas pesquisas e não é por acaso que muitos 

autores depreendem enorme esforço na intenção de propor respostas para essa questão, uma 

vez que esses saberes estão intimamente ligados ao trabalho docente e, por conseguinte, à sua 
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identidade. Ao defender tal postulado Tardif (2012) assegura o caráter social e histórico da 

profissão e defende: 

 

Sempre afirmamos que os saberes do professor deviam ser compreendidos 

numa relação direta com as condições que estruturam seu trabalho. [...] Esse 

postulado significa que o trabalho docente, como todo trabalho humano 

especializado, requer certos saberes específicos que não são partilhados por 

todo o mundo e que permitem que o grupo de professores assente sua 

atividade num certo repertório de saberes típicos desse ofício. Para evitar 

equívocos, acrescentamos que, a nosso ver, esse repertório de saberes não se 

refere a saberes intemporais e universais, que seriam o alicerce de toda 

atividade pedagógica ou da Pedagogia, nem a processos cognitivos gerais, 

peculiares a todo ser humano, que garantiriam o funcionamento da 

comunicação pedagógica. Pensamos, pelo contrário, que os saberes do 

professor dependem intimamente das condições sociais e históricas nas 

quais ele exerce seu ofício, e mais concretamente das condições que 

estruturam seu próprio trabalho num lugar social determinado. (TARDIF, 

2012, p. 217-218)       

          

 Dessa maneira, o contexto social e histórico constituem-se condições elementares para 

o desenvolvimento do saber docente e sua consequente profissionalização. O que nos remete 

às conclusões de Imbernón (2010), ao dizer que o conceito de profissão não é neutro nem 

científico, mas determinado pela ideologia e contexto, e que será essa ideologia quem 

influenciará nas práticas, legitimando assim as profissões. A insistente luta para conceituar os 

saberes profissionais docentes e a ingênua crença de que ao definir profissionalização seriam 

resolvidos problemas do âmbito da identidade, leva-nos a pensar sobre o que Nóvoa (2000) 

pontua ao afirmar que a construção da identidade é um espaço de lutas e conflitos e que esse 

espaço constitui-se pela maneira singular de ser e estar, para cada docente, na profissão, e por 

isso, é antes de tudo, uma construção política.  

 Assim, é possível perceber que para atender às atuais demandas da sociedade a 

profissão docente precisou reorganizar sua prática e consequentemente (re)construir sua 

identidade profissional. Imersa em uma sociedade cujo discurso prima pela cidadania, vê-se 

diariamente incitada a cumprir seu possível papel de manter a ordem, mas esbarra nas 

próprias questões acerca de sua autonomia relativa, nas estruturas curriculares que não 

favorecem a tais discursos e na própria crise geral do profissionalismo e das profissões; é 
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nesse aspecto que Tardif (2012) intervém e afirma que se não há valores capazes de guiar o 

agir ou a prática profissional, toda reflexão se perde no âmbito de ser um discurso exterior à 

prática e acrescenta: 

 

A crise a respeito do valor dos saberes profissionais, das formações 
profissionais, da ética profissional e da confiança do público nas profissões 
e nos profissionais constitui o pano de fundo do movimento de 
profissionalização do ensino e da formação para o magistério. Ora, essa 

crise coloca atualmente os atores das reformas do ensino e da profissão 
docente numa situação duplamente coercitiva: por um lado, há pressões 
consideráveis para profissionalizar o ensino, a formação e o ofício; por outro 
lado, as profissões perderam um pouco de seu valor e de seu prestígio e já 
não está mais claro que a profissionalização do ensino seja uma opção tão 
promissora quanto seus partidários querem que se acredite (TARDIF, 
LESSARD & GAUTHIER, 1998; TARDIF & GAUTHIER, 1999 In: 
TARDIF, 2012, p. 253) 

 

 Se por um lado o movimento de profissionalização é uma tentativa para a renovação 

dos fundamentos epistemológicos do ofício de professor, por outro é preciso examinar a 

natureza desses fundamentos, uma vez que segundo Tardif (2012), esses elementos nos 

permitiriam entrar num processo reflexivo a respeito das práticas de formadores e 

pesquisadores.  Nóvoa (2009) também chama atenção para o papel desses formadores que 

grosso modo jamais estiveram envolvidos em práticas pedagógicas. Para ele há um exagero 

de discursos, redundantes e repetitivos, que se traduzem numa pobreza de práticas. Segundo 

Nóvoa, em seu livro - Professores imagens do futuro presente (2009) ele reafirma que:  

 

Ao longo dos últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é a 
pessoa, e que a pessoa é o professor. Que é impossível separar as dimensões 
pessoais e profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo 
que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos. Que importa, por isso, 
que os professores se preparem para um trabalho sobre si próprios, para um 
trabalho de auto-reflexão e de auto-análise.‖ (NÓVOA, 2009, p.38 ) 

 

 Ao defender o caráter pessoal das práticas de ensino, Nóvoa deixa claro que se torna 

impossível separar a dimensão do eu pessoal versus eu profissional, como se houvesse um 

limite entre onde começa um e onde termina outro. Tais fatos, para ele, gerariam a crise de 

identidade do professor, uma vez que, ao negar a pessoa do professor estaríamos negando o 

próprio professor, já que não é possível dissociar esses papéis.  

 O professor assim, como se observa, no recorte histórico da construção de sua 

carreira, passou por inúmeros modelos educativos a seguir. As décadas viram surgir e 

desaparecer inúmeras maneiras de conceber a profissão, novas pedagogias, novas ideias e 
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métodos que estariam a serviço de interesses ora políticos, ora de ordem social. A escola 

esteve sempre no cerne do desenvolvimento da sociedade e conta indiscutivelmente com o 

trabalho do professor para assumir essa missão, o que alimenta o enfoque de pesquisas e 

trabalhos em sua prática, sua identidade, seu processo de aquisição de saberes, mas, 

sobretudo das formações tanto universitárias para o magistério, quanto os programas de 

formação continuada. E é nesse aspecto, sobre a formação, que Nóvoa (2009) é implacável ao 

dizer que ―É preciso passar a formação de professores para dentro da profissão‖, ao dizer isso 

parece pontuar a necessidade de interações concretas entre a teoria e a prática, entre a 

profissão e a efetiva relação com os problemas de sala de aula.  

 A profissionalização estaria dessa maneira imbricada por inúmeras abordagens 

externas na carreira docente; a busca por uma identidade profissional, o reconhecimento dos 

saberes inerentes à prática profissional, o papel que desempenham na sociedade 

contemporânea e a própria ação do tempo e da experiência que (re)desenham diariamente o 

trabalho do professor, fatores que influenciam sobremaneira o agir e o pensamento no campo 

profissional.  

 

1.4 A Formação do Professor de Língua Portuguesa  

 

A formação do professor de língua portuguesa carrega, por anos, concepções 

equivocadas do que seria ensinar e aprender língua materna. O senso comum acerca do 

ensino tradicional da disciplina, empregado de maneira reducionista, transformou o ensino de 

língua apenas em ensino metalinguístico, fato que desqualificou não só a prática docente, mas 

afugentou das salas de aula muitos alunos que seguindo regras não foram capazes de produzir 

textos eficientes. 

 Hoje, a formação universitária e também a continuada constituem um amplo terreno 

a ser explorado por inúmeros cientistas e pesquisadores. Percebe-se que muitas das 

indefinições e dificuldades estabelecidas na relação entre professores e saberes podem 

encontrar relevância no fato de considerarem que seu saber não possa ser desvinculado do seu 

saber-ensinar, o que para Tardif (2012) corresponde à ideia de temporalidade e pluralidade, 

uma vez que esses saberes seriam adquiridos no seio da história de vida e de uma carreira 

profissional.  

 Guedes (2006) afirma que o professor é o grande responsável por sua formação e 

que os modelos profissionais, que um dia serviram como exemplo e postura a serem 
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seguidos, encontram-se num processo degenerativo, fato que confirmaria o caráter temporal 

de ensinar defendido por Tardif (2012) o qual supõe um processo de ―aprender a ensinar‖, ou 

seja, aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho 

docente. O caráter temporal dessa prática é reconhecidamente confirmado ao apresentar que  

 

Os inúmeros trabalhos dedicados à aprendizagem do ofício de professor 

colocam em evidência a importância das experiências familiares e escolares 
anteriores à formação inicial na aquisição do saber-ensinar. Antes mesmo de 
ensinarem, os futuros professores vivem nas salas de aula e nas escolas – e, 
portanto, em seu futuro local de trabalho- durante aproximadamente 16 anos 
(ou seja, em torno de 15.000 horas). Ora, tal imersão é necessariamente 
formadora, pois leva os futuros professores a adquirirem crenças, 
representações e certezas sobre a prática do ofício de professor, bem como 

sobre o que é ser aluno. [...] Além disso, muitas pesquisas mostram que esse 
saber herdado da experiência escolar anterior é muito forte, que ele persiste 
através do tempo e que a formação universitária não consegue transformá-lo 
nem muito menos abalá-lo. (TARDIF, 2012, p. 20) 

 

Tanto para Tardif (2012), quanto para Guedes (2006) é possível atribuir a vivência e 

partilha de práticas educacionais ao fato dos docentes já saberem, de alguma maneira, o que é 

o ensino e o que significa ser professor. Nessa concepção, aos professores de língua 

portuguesa tal pensamento contribuiria duplamente, uma vez que ensinariam uma disciplina 

que ele também conhece e domina desde sempre: sua língua materna. Seria verdade caso a 

aula de português, não fosse, segundo Guedes (2006), um instrumento de total tradução da 

aferição do domínio da língua padrão, na qual o aluno descobre que a língua que fala está 

errada e que não é ali que vai aprender a usar uma língua certa, porque também seu professor 

não estaria apto a ensiná-la. Para ambos, a formação recebida acerca do ensino de língua 

portuguesa estaria a serviço das avaliações de português, o que repetiria os discursos 

apreendidos durante a graduação desses docentes, Guedes (2006). 

Desde a introdução da linguística nos cursos de Letras, Brasil afora, os professores 

de língua passaram a conviver diariamente com questões relevantes e polêmicas, que 

suscitaram grandes discussões acerca do ensino de língua materna. Segundo Bagno (2002), 

uma concepção de língua como a que se propõe a ciência da linguagem, percebe a língua 

como uma atividade social, cujas normas evoluem segundo mecanismos de autorregulação 

dos indivíduos e dos grupos em sua dinâmica histórica de interação entre si e com a 

realidade, opondo-se a um trabalho normativo-prescritivo, com uma regulação imposta de 

cima para baixo. O ensino de língua materna, assim, passaria a reconhecer cada vez mais e 
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melhor as variedades sociolinguísticas, para que o espaço de sala de aula deixe de ser o local 

para o estudo das variedades de maior prestígio social e da norma padrão.  

 Notadamente o caráter social da língua não ocupa o centro das práticas de sala de 

aula e retoma o aspecto temporal de aprendizado do professor que traz uma representação do 

que seria ensinar língua portuguesa a partir de sua relação como aluno e, portanto, carregaria 

consigo as mesmas dificuldades apresentadas por seus alunos, o pouco ou nenhum contato 

com a leitura e a escrita. Sobre isso Guedes (2006) problematiza ao dizer que os professores 

passaram iludidos pela escola e pelo curso de letras e que sua escrita jamais fora analisada e 

criticada.  

Reconhecida como correta e única, a língua idealizada e uniforme dista da realidade 

que se apresenta no cenário escolar brasileiro.  Professores esbarram-se na dicotomia 

implacável de ter que ensinar uma língua que não dominam, reconhecidamente variável e 

permeada por mudanças. A equivocada formação recebida no curso de letras não garante 

conceber um trabalho de prática de reflexão linguística, ao que se entende um trabalho mais 

amplo com a língua materna na sala de aula, a construção por ela de escrita e leitura, em 

oposição ao trabalho com o ensino da gramática normativa como código fechado e imutável.  

Também é possível depreender que professores de todos os segmentos encontram grande 

resistência, por parte das escolas, a uma política de ensino reflexivo da língua. Pais, diretores, 

conselhos administrativos, editoras e pedagogos, por total ignorância dos avanços nas 

pesquisas linguísticas, continuam a preconizar o ensino da gramática como obtenção de 

habilidade indispensável para o processo de letramento. A discussão da aplicação concreta de 

atividades, que busquem o ensino real e aprofundamento dos processos leitores enfraquece-se 

diante dessa formação acadêmica e da própria crença do professor nos aspectos formais da 

língua, oriundos, como já dito, de sua própria experiência como aluno. Sobre isso, Colomer e 

Camps (2002) contribuem ao afirmar que 

 

A maioria das atividades escritas da aula de língua está centrada nos 
aspectos formais da linguagem ou tem  por objetivo elementos isolados. Ou 
seja, a linguagem constitui-se em objeto em si mesmo, e a exercitação é 
orientada primordialmente para os aspectos formais (ortografia, gramática, 
etc.) ou para elementos que, embora sejam significativos (a palavra, a frase, 

etc.), são tratados de forma descontextualizada, distantes do uso linguístico.  
(COLOMER e CAMPS, 2002, p.74) 

 

 Dessa forma, todo trabalho acerca da linguagem e do ensino de língua deve, para ser 

coerente do ponto de vista teórico, pedagógico e metodológico, definido por aqueles 
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envolvidos no processo, sobretudo, na formação do professor, no que tange o conceito e o 

entendimento do que vem a ser língua. Os professores de português devem distanciar-se das 

velhas práticas pedagógicas, vivenciadas em seus anos de escolarização, para levantar o olhar 

em direção a todas as mudanças acontecidas no cenário escolar ao longo dos últimos anos. 

Mudanças que revelam a diversidade social, econômica, cultural e linguística, nas quais a 

escola está inserida. Reconhecer tais diferenças garante um ensino mais democrático e 

próximo do que se espera para a formação de uma sociedade mais justa, como orientam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), documento que corresponde a proposta teórico-

pedagógica a ser implementada em nossas salas de aula.  

 A formação do professor de língua portuguesa deve ser assim um continuum e 

privilegiar os domínios da linguagem fortemente enfatizados nos PCNs, que se preocupam 

com a escola, como espaço institucional de acesso ao conhecimento e, por conseguinte, com 

todos os atores que figuram nesse contexto. Atender a proposta de letramento traz-nos a 

reflexão de que segundo os PCNs produzir linguagem é o mesmo que produzir discurso e 

nenhum discurso é neutro, ingênuo ou está à margem do que somos e pensamos. Todo 

discurso é interpassado por inúmeros valores e representações, logo produzir linguagem é 

uma prática sócia histórica e depende de atores que saibam disso.  Para Bakhtin (2011), 

pensador que fundamenta as teorias dos PCNs, a língua é viva e dinâmica e constitui-se no 

cerne das situações sociais em que estão envolvidos enunciados e enunciadores. Dessa 

maneira, todo o entendimento sobre o ensino de língua apoia-se, todo inteiro, no papel do 

professor e por consequência na efetiva compreensão de como esse documento pretende 

subsidiar o seu trabalho a partir de concepções teóricas.  

É nesse intuito que Bagno, (2002) aponta o real objetivo do ensino de língua materna, 

numa crítica contumaz ao ensino tradicional que parecia ter apenas dois objetivos: formar 

professores de português ou grandes escritores e poetas. Postula que professor forma-se na 

universidade que não existe nenhuma escola capaz de formar escritores, quase sempre 

autodidatas. O objetivo da escola, por conseguinte, no que diz respeito à língua, seria formar 

cidadãos capazes de se expressar de modo competente e adequado, oralmente e por escrito, 

para que possam se inserir de pleno direito na sociedade e ajudar na construção e 

transformação dessa mesma sociedade. Para tanto, é necessário contar com uma formação de 

professores, tanto técnica, quanto contínua que estabeleça a mesma relação que hoje é 

preconizada nas orientações nacionais para o ensino de língua, bem como no entendimento de 

que a língua evolui historicamente a partir de relações concretas de interação entre falantes.  
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O ensino de língua portuguesa no Brasil sofre, felizmente, uma nítida fase de 

mudanças. As pesquisas linguísticas ganham vulto e são reconhecidas como significativas 

contribuições para professores que durante séculos fundamentaram suas práticas em preceitos 

e preconceitos da Gramática Tradicional. Fase que subverte uma anterior, quando postulados 

e análises linguísticas distanciavam-se da realidade pedagógica das escolas. Em análise feita 

por Stubbs, verificou-se também entre professores ingleses, a completa oposição entre as 

pesquisas acadêmicas e a prática pedagógica, para ele, muito do trabalho linguístico 

acadêmico não estava de modo nenhum apropriado para ser adotado com finalidades 

pedagógicas, seja na formação do professor, seja na sala de aula (Sttubs, 2002, p.11). 

Estimular uma prática pedagógica baseada na reflexão linguística urge em nossos 

cursos de formação docente. Não é aleatório que professores sejam mantenedores de práticas 

preconceituosas quanto ao uso das variedades linguísticas. Por ocasião de não reconhecer a 

língua como atividade social, a reprodução automática da norma purista, a desvalorização da 

linguagem da criança e o entendimento de que todo desvio na escrita oralizada deve ser 

considerado erro, acarretaram o que Bagno (2002) denominou preconceito linguístico. 

Reconhecer essa variação linguística como estímulo ininterrupto à elevação do grau de 

letramento dos alunos corrobora para uma prática incontestável de que a língua é o elemento 

mais importante da cultura de um povo. Recai sobre o professor essa tarefa. E nesse intuito 

Bagno (2002) explicita: 

 

Cabe também ao professor de língua apresentar os valores sociais atribuídos 
a cada variedade linguística. Como cada um de nós sabe muito bem, a 
língua é frequentemente usada na prática da discriminação, da exclusão 
social. O preconceito linguístico vivo e atuante é uma realidade inegável no 
Brasil. (BAGNO, 2002, p.36) 

 

Consciente dessa situação que envolve o ensino de língua, o professor que quiser 

contribuir para uma real mudança, deverá apoiar-se nos resultados das pesquisas 

sociolinguísticas e nas teorias linguísticas, que cientificamente, provam que a noção de erro 

em língua é inaceitável dentro dos fenômenos da linguagem. Tal comportamento serviria 

apenas para perpetuar uma avaliação baseada no valor social atribuído ao falante, ao seu 

poder aquisitivo e em padrões socioeconômicos e culturais. 

 O necessário nas escolas está na necessidade de rever o cenário existente. Sem um 

fio condutor, o debate sobre a formação do professor de língua perde-se nos constantes 

mecanismos institucionais e disciplinares. Ainda que não se acredite plenamente em um 
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consenso, estratégias para uma eficiente formação, tanto inicial como contínua, facilitará 

coerente e real transformação. É nesse âmbito que Perrenoud propõe: 

 

Uma das ideias-força consiste em inserir a formação, tanto inicial como a 

contínua, em uma estratégia de profissionalização do ofício de professor. 
Trata-se de uma perspectiva a longo prazo, de um processo estrutural, de 
uma lenta transformação. Podemos ajudar a criar as condições para essa 
evolução; porém nenhum governo, nenhuma corporação ou nenhuma 
reforma pode provocá-la em um curto espaço de tempo, de forma unilateral. 
Entretanto, não poderá haver profissionalização do ofício de professor se 
essa evolução não for desejada, desenvolvida ou sustentada por numerosos 

atores coletivos. (PERRENOUD, 2002, p. 09) 

 

 Toda mudança pressupõe determinação, o que exige de todos, desejo de mudar. Um 

profissional reflexivo de sua prática é o caminho para que se perceba onde se precisa intervir. 

Ainda que se diga reflexivo, há uma grande diferença entre refletir sobre a ação e a postura 

reflexiva do profissional. Visando chegar a uma verdadeira prática reflexiva, essa postura 

deve se tornar permanente, inserir-se em uma relação analítica com a ação. E deveria, assim, 

começar pela maneira com o professor entende o ensino de língua.  

 As pesquisas sociolinguísticas apontam o caminho para tais mudanças. A ideia de 

reflexão defendida por Perrenoud (2002) está ligada à experiência de mundo, e na concreta 

certeza de que um ser humano pensa constantemente no que faz, antes, durante e depois. É 

possível uma mudança de paradigmas, desde que o professor perceba que é necessário. A 

julgar por vários diagnósticos a respeito de alunos que estiveram imersos em aula de 

português por toda a sua vida e que são rotulados como carentes de pensamento lógico, 

pobres de vocabulário, ignorantes de ortografia, acentuação, concordância, regência, 

pontuação. Tudo que se costuma dizer da escrita de alunos de fundamental e médio poderá 

também ser dito sobre profissionais das mais diversas profissões, recém-saídos da graduação, 

o que nos leva a uma reflexão sobre que língua seria essa ensinada nas instituições 

responsáveis pela educação.  

 A escola precisa rever suas práticas metodológicas em relação ao ensino de língua, 

desde as séries iniciais, pois como dito, a linguagem interage com variedades de textos que se 

aplicam na vida real, compreendendo-os e estabelecendo conexões com a leitura de mundo, e 

para isso não se faz necessário o uso de listas e regras gramaticais. A produção textual em 

sala de aula deve abandonar o caráter fragmentado e buscar o papel de formadora de leitores 

autônomos, conscientes e críticos, e para tanto, a linguagem precisa receber status de ciência 
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e a preocupação com erros gramaticais precisa ocupar novo espaço na formação dos 

educadores que ensinarão língua.  

O ensino sistemático da produção escrita de diferentes gêneros permitirá o acesso, o 

manuseio, a leitura, a produção de diferentes tipos de textos, garantindo o que os PCN – 

Língua Portuguesa  trazem como ideia primeira que é o efetivo trabalho com a análise de 

textos. Não é preciso negar as regras gramaticais da linguagem elaborada, mas em uma 

perspectiva de letramento
8
, a ampliação das experiências com o mundo da escrita e com as 

práticas sociais por ela mediadas exigem o desenvolvimento de habilidades de leitura e 

escrita, pois o trabalho com textos e a exploração da constituição dos gêneros são parcerias 

inseparáveis. É atribuída à escola a tarefa de favorecer o ensino/aprendizagem dos 

conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, mas cabe, sobretudo ao 

professor, garantir o acesso aos bens culturais elaborados pela leitura e escrita socialmente 

elaborados em objetos de ensino. 

 As mudanças pretendidas para o ensino de língua materna procuram aproximar as 

práticas de leitura e escrita ─ práticas de letramento, de tal sorte, que segundo Roxane Rojo 

(2000) o aluno seria capaz de perceber que tais práticas possuem relevância na escola, mas 

também fora dela. O ensino de língua assim daria espaço para o ensino de linguagem 

ampliando os domínios das práticas linguísticas. Seu objetivo primeiro seria tornar a escola 

um espaço de vivência, na qual o aluno passa a inferir diretamente na organização da 

realidade que o cerca, e o faria pela constituição de significados, comunicação e informação.  

Ampliar a capacidade do professor de entender a aquisição do processo de 

conhecimento da língua materna parece-nos a forma de garantir e desfazer equívocos sobre o 

ensino de língua portuguesa, reconhecendo-lhe não como um processo técnico de gramática, 

mas como promotora de reflexão sobre a linguagem, de modo a permitir, segundo Bagno 

(2011), o percurso uso→reflexão→uso. 

 

 

                                                           
8
Segundo SOARES letrar é mais do que alfabetizar e historicamente para as últimas décadas, observa-se que o 

termo alfabetização, foi sempre entendido como uma forma restrita de aprendizagem do sistema da escrita. Já 

não basta aprende a ler e escrever, é necessário mais do que isto, ir além da alfabetização funcional 

(denominação dada às pessoas que foram alfabetizadas, mas não sabem fazer uso da leitura). O sentido 

ampliado da alfabetização, o Letramento, de acordo com Magda Soares, designa práticas de eitura e escrita.  
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2  AS CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA – O SUJEITO E A INTERAÇÃO  

 

A Sociolinguística, uma disciplina da Linguística, estuda a língua em uso, o que 

significa dizer que quaisquer investigações por ela empreendidas relacionam-se intimamente 

com o contexto social em que esteja inserida a fala de um determinado grupo. Por meio de 

estudos empíricos sobre a heterogeneidade constitutiva das línguas, seu campo de pesquisa 

delimita-se a aspectos resultantes da intensa relação que se estabelece entre língua e 

sociedade e de que forma essa variabilidade afeta, sobremaneira, a fonética, a morfologia e 

até mesmo a sintaxe. 

 Durante muitos anos a escola entendeu ―ensinar língua portuguesa‖ como ensinar 

gramática. Acreditou-se que ao propor o estudo de classificação e análise das palavras seria 

possível ensinar os alunos a escrever bem. Recorrer ao estudo de nomenclaturas técnicas, a 

denominada metalinguagem, foi o enfoque do ensino de língua portuguesa por décadas. Nos 

últimos trinta anos, desde a introdução oficial da linguística no curso de Letras no país, as 

discussões acerca da compreensão de que é o do uso, ou seja, da fala real que se depreende a 

gramática Bagno (2011), causaram um mal-estar entre os professores. Questões sobre o quê e 

como ensinar nas aulas de língua ganharam enlevo e suscitaram enormes embates. 

O ensino de Língua Portuguesa no Brasil ainda centra-se na aquisição de conteúdos e 

ensino da gramática prescritiva. No âmbito da educação, há uma tradição no que concerne a 

prática do ensino de língua, fundamentada no ensino de conceitos, regras e categorias 

gramaticais; apresentados aos alunos de maneira descontextualizada e fragmentada.  O 

professor ocupa o lugar central do processo ensino-aprendizagem e é colocado na posição 

daquele que detém o saber, atribuindo-lhe a tarefa de apenas transmiti-lo aos alunos. Essa 

transmissão significa ensinar a língua. 

Embora já faça parte do discurso escolar de que não se aprende apenas na escola, a 

prática pedagógica revela a crença de que aquisição de conhecimentos válidos passa somente 

pela escolaridade, marcando a ingênua pretensão de que é possível apagar as influências da 

oralidade das comunidades de fala. Também se alimenta a ideia de que o ensino de língua 

portuguesa centra-se no ensino de formas linguísticas mais padronizadas e detentoras de 

maior prestígio nas camadas dominantes da sociedade. 

A necessidade de um ensino menos repressivo da língua ecoa nas avaliações 

precárias, na desmotivação dos alunos e na rejeição percebida à língua portuguesa. Também 

se enfatiza a necessidade de democratizar o ambiente escolar, tornando-o mais aberto para as 
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múltiplas variedades linguísticas (sociais, regionais, etárias, profissionais etc.) que qualquer 

língua viva apresenta.  

Estudiosos contemporâneos como Antunes (2007) Bagno (2007), Dolz e Schneuwly 

(2004), Geraldi (2011), Rojo (2000) e Perrenoud (1998/2000/2002), afirmam que as 

transformações pelas quais a sociedade está passando, criam uma nova cultura e modificam 

as formas de produção e apropriação dos saberes. A linguagem destaca-se nesse cenário 

como importante instrumental, capaz de estabelecer relações de potencialização do 

conhecimento, como progresso individual ou coletivo, no qual o seu domínio é entendido 

como poder de informação, de transformação, de progresso científico, poder de ascensão 

social e diminuição das desigualdades. 

Assim, o presente capítulo propõe analisar o ensino da língua portuguesa sob a 

perspectiva da sociolinguística. Reconhecer as atitudes metodológicas que distam da 

heterogeneidade linguística reconhecida no cenário escolar, bem como propor a imediata 

reconstituição de uma pedagogia centrada no código para uma atenta ao código em uso. 

Observar de que forma a abordagem sociolinguística contribuiria para o ensino de língua 

portuguesa na escola. 

Não é fácil, saber como ensinar língua na escola, já que as ciências envolvidas em tal 

tarefa, tanto as linguísticas, como as psicopedagógicas e sociológicas, estão imersas em uma 

proveitosa renovação de suas proposições, e essa situação, que se transforma em alimento 

diário para o pesquisador, pode ser desorientadora para o professor, que em alguns casos se 

alimenta de uma prática sem referentes teóricos originada de sua própria formação. 

Pesquisas recentes apontam para uma significativa melhoria na aquisição dos 

conhecimentos linguísticos quando esse é permeado por uma reflexão sistêmica em função de 

uma visão dinâmica da língua, que foca a criatividade do falante em adaptar suas produções 

linguísticas aos diferentes contextos de comunicação. O reconhecimento dos fenômenos da 

variação linguística originou no quadro da educação brasileira um abismo entre as pesquisas 

acadêmicas e o ensino de língua na escola, uma vez que as práticas de sala de aula, quase 

sempre, buscam atender a um currículo geralmente obsoleto, pouco flexível e tremendamente 

burocratizado, frustrando assim qualquer intenção de conscientizar o aprendiz de que os 

discursos disponíveis na língua são ativados para a produção de sentido e a interação social.  

Dessa maneira, urge uma reflexão acerca das metodologias empregadas pelas escolas 

que procedam a uma reflexão, discussão e sugestão de ações viabilizadoras de práticas 

pedagógicas, que apresentem alternativas para um ensino capaz de responder aos verdadeiros 

objetivos do ensino de língua na escola. Tal pensamento encontra respaldo nos PCN (1997, 
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p.5), quando abordam a relação entre ensino e estudos referentes à linguagem: ―Como 

objetivar tais competências sem um trabalho sistemático e organizado com a linguagem?‖. As 

metodologias observadas têm representado importante ferramenta de discriminação e 

mantenedora de uma prática ultrapassada para o ensino da língua. A escola assim clama por 

propostas de mudanças qualitativas no processo de ensino-aprendizagem, já que, por fatores 

de natureza diversa, de maneira geral, o nível de desempenho dos alunos do Ensino 

Fundamental apresenta-se comprometido. 

 

2.1 Linguagem e Sociedade 

 

O interesse pela linguagem surge na época da antiguidade, na Grécia e Roma 

clássicas. Na Grécia antiga esse tema já era discutido pela Filosofia e um de seus 

representantes, o filósofo grego pré-socrático e naturalista Heráclito de Éfeso (c. 540 a.C. - 

470 a.C.), já debatia com os convencionalistas dentre os quais se destacava o filósofo 

Demócrito (c. 460 a.C. - 370 a.C.) – o caráter da representação da linguagem. Para os 

naturalistas, havia uma relação intrínseca entre o som e o sentido, entre os nomes e as coisas; 

a linguagem assim dependia da natureza, e os nomes capturariam essa essência. Para os 

convencionalistas, a relação entre os nomes e as coisas deveria ser arbitrária; os nomes 

seriam o resultado de um acordo social, não havendo harmonia entre eles.  

Percebe-se, portanto, a necessidade de já naquele momento estudar a respeito da 

estrutura do enunciado para discutir seus conceitos. No entanto, foram os filósofos gregos 

Platão e Aristóteles que retomaram essa discussão, enfatizando a importância de a linguagem 

traduzir o mundo. Estabeleceram assim, as primeiras classificações das palavras e a relação 

da linguagem com o conhecimento.  

O pensamento contemporâneo sobre a linguagem deve ao filósofo francês René 

Descartes (1596-1650) a ideia de ―representação‖ e, por conseguinte, a íntima relação entre 

―pensamento‖ como uma extensão das relações entre a língua e o mundo. Apenas no século 

XIX a linguística comparativa inicia seus estudos mais importantes. William Jones, 

linguista inglês, foi o primeiro a apontar as afinidades formais entre o grego, o latim, 

o persa e o sânscrito. Jones reconhecia uma relação entre estas línguas, limitando-se, porém, à 

descrição, não havendo em seu discurso qualquer sistema comparativo que explicasse as 

similaridades ou diferenças entre as línguas abordadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Jones_(fil%C3%B3logo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ingleses
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_persa
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
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Em seguida, as teorias desenvolvidas pelo alemão Wilhelm Von Humboldt, precursor 

do estruturalismo linguístico de Ferdinand de Saussure, assegurava a linguagem como uma 

habilidade criadora humana, com caráter universal e que a língua era fruto da capacidade do 

falante em produzir um número infinito de atos da fala.  Ainda neste século, o movimento dos 

neogramáticos atribuiu à Linguística Histórica um estilo mais científico e preciso. 

Mas é com a chegada do século XX e os trabalhos de Noam Chomsky que foi dada 

nova direção aos estudos linguísticos. Sua teoria compreendia o conhecimento a respeito das 

línguas como um conjunto de regras gramaticais, que constituem a competência linguística 

dos falantes. É também no século XX, com a psicologia social do desenvolvimento, que Lev 

Vygotsky (1896 – 1934), apresenta a ideia da comunicação como fruto da relação com o 

outro, do intercâmbio social. Concepção de linguagem que muito contribuiu para essa 

investigação. 

A interação defendida por Vygotsky estabelece sua preocupação com o 

desenvolvimento da linguagem infantil. Para o autor, produzir e trabalhar em mútua 

cooperação faz emergir comunicação e tudo isso se dá por meio da linguagem, a qual seria 

uma espécie de ferramenta, capaz de transformar decisivamente os rumos das atividades. Na 

visão de Vygotsky, a linguagem específica do meio sociocultural transforma radicalmente os 

rumos do próprio desenvolvimento e nesse sentido, destaca-se a importância da dimensão 

social, interpessoal, na construção do sujeito psicológico. 

É dessa forma que defende que os signos e a linguagem simbólica desenvolvida pela 

espécie humana têm um papel similar ao dos instrumentos: tanto os instrumentos de trabalho 

quanto os signos são construções da mente humana, que estabelecem uma relação de 

mediação entre o homem e a realidade. Por essa similaridade, o autor denominava os signos 

de instrumentos simbólicos, com especial atenção à linguagem, que para ele se configurava 

num sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos e elaborado no curso da 

evolução da espécie e história social. 

Dessa maneira, para Vygotsky, a principal função da linguagem se relacionava no 

âmbito da interação, na troca entre pares ou grupos, pois a linguagem seria o sistema 

simbólico básico das esferas sociais. A linguagem foi sua preocupação primeira e interessou-

lhe não seu cunho linguístico de estrutura abstrata, mas seu aspecto funcional e psicológico. 

Procurou, portanto, segundo Freitas (2003) enfocar em seus estudos a relação pensamento-

linguagem. Em seu livro Pensamento e Linguagem aponta uma nova concepção dos 

processos mentais, embora por ocasião de sua morte não os tenha aprofundado.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramenta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade
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As antigas concepções sobre o pensamento e sua efetiva relação com a linguagem 

estabeleciam que durante o desenvolvimento humano nada se alterava, para Vygotsky é 

inversamente isso que ocorre, sobre essa relação Freitas (2003) contribui ao dizer:  

 

As concepções clássicas sobre a relação pensamento-linguagem 
consideravam-na como invariável ao longo do desenvolvimento. Vygotsky, 
ao contrário, percebia a conexão entre pensamento e linguagem, como 
originária do desenvolvimento, evoluindo ao longe dele, num processo 

dinâmico. Ele estudou o tipo de relacionamento existente entre pensamento 
e linguagem na criança e como essa relação se modifica ao se aproximar da 
idade adulta. Considerou que pensamento e linguagem têm – na filogênese e 
na ontogênese – raízes genéticas diferentes, mas se sintetizam 
dialeticamente no desenvolvimento. (FREITAS, 2003, p. 92-93) 

 

O que significa dizer que apesar da grande ligação entre pensamento e linguagem, eles 

não têm a mesma origem e se desenvolvem de maneiras distintas. Para o autor, nas crianças 

pequenas, o pensamento evolui sem a linguagem e é o próprio Vygotsky citado por Freitas 

(2008) quem define:  

 

A estrutura da fala não é um mero reflexo da estrutura do pensamento; é por 
isso que não se pode vestir as palavras como pensamento, como se este 
fosse uma peça do vestuário. O pensamento passa por muitas 

transformações até transformar-se em fala. (FREITAS, 2008, p. 158) 

 

Dessa maneira, é possível depreender que pensamento e palavra têm mais diferenças 

do que semelhanças, e assim, o autor cria uma teoria sociopsicológica entre o pensamento e a 

palavra, estabelecendo, portanto, o papel do homem como um ser histórico e social. A partir 

dessa perspectiva, os estudos linguísticos afastam-se da noção de competência linguística de 

Chomsky e incorporam a noção de competência comunicativa, de um outro sujeito  e da  

imersão da linguagem na sociedade.  

Tais concepções são aprimoradas a partir das contribuições da análise do discurso e 

com as teorias da enunciação trazidas por Mikhail Bakhtin (1895 –1975). Um dos pioneiros 

desse pensamento, o autor aborda o princípio da variabilidade linguística, ressalta a ideia de 

que a linguagem não se apresenta acabada, sistematizada, pois se transforma constantemente 

devido ao uso. Dessa maneira, também defendeu a visão do sujeito como ser histórico e 

social, criando uma concepção de linguagem que considerou que o fato linguístico não 

poderia ser apenas entendido como uma realidade física, mas como um fato de linguagem, e 

para tanto deveria estar imerso na esfera social (Freitas, 2003). 
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Em seu livro ―Marxismo e filosofia da linguagem‖, Bakhtin (2014) destaca a 

linguagem como atividade, como forma de ação, o que propõe seu caráter relacional 

originado das situações comunicativas, e faz a seguinte afirmação: 

 

[...] existe uma parte muito importante da comunicação ideológica que não 
pode ser vinculada a uma esfera ideológica particular: trata-se da 
comunicação na vida cotidiana. Esse tipo de comunicação é 
extraordinariamente rica e importante. Por um lado, ela está diretamente 

vinculada aos processos de produção e, por outro lado, diz respeito às 
esferas das diversas ideologias especializadas e formalizadas. (BAKHTIN, 
2014, p.37) 

 

Tanto na concepção de Bakhtin, quanto na de Vygotsky, a comunicação verbal está 

relacionada às demais formas de comunicação e com elas evolui nas condições de produção e 

nas situações concretas. Para ambos, é na interação que se constitui a linguagem e através 

dela os seres humanos interagem, desde muito pequenos, criando estratégias de comunicação 

verbal e não verbal que impulsionam, a princípio, o desenvolvimento da linguagem. 

Os estudos que tratam da relação entre linguagem e sociedade começam a ganhar 

enlevo a partir da década de 1960, quando William Labov insere o fator social ao ambiente 

linguístico criando, assim, a sociolinguística. A referida disciplina emerge como um campo 

de saber interdisciplinar, com suas bases fortemente ancoradas na linguística, na antropologia 

e na sociologia, entretanto, duas questões despertam interesse: a linguagem é determinada 

pela realidade social ou a sociedade determina a linguagem?   

A sociolinguística registra, descreve e analisa sistematicamente os aspectos sociais de 

uma comunidade de falantes. Sua intenção é compreender a estrutura da língua através da 

observação, por exemplo, da variedade linguística existente na sociedade, na maneira como a 

linguagem é usada, e detectar as diferenças entre as camadas socioculturais de discursos. O 

efeito da sociedade sobre a língua aparece como centro dos estudos de Labov (2008), em seu 

livro Padrões Sociolinguísticos, onde o autor destaca a relação entre mudança linguística e 

sociedade e diz: 

 

Não se pode entender o desenvolvimento de uma mudança linguística sem 
levar em conta a vida social da comunidade em que ela ocorre. Ou, dizendo 
de outro modo, as pressões sociais estão operando continuamente sobre a 
língua, não de algum ponto remoto do passado, mas como uma força social 
imanente agindo no presente no presente vivo. (LABOV, 2008, p.21) 
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Desse modo, Labov articula uma compreensão de que os processos de mudanças 

linguísticas só podem ocorrer nas comunidades de fala, ou seja, em sociedade. Comunidade 

de fala para esse modelo teórico-metodológico não é entendida como um grupo de pessoas 

que fala exatamente igual, mas compartilham traços linguísticos que distinguem seu grupo 

de outros; comunicam relativamente mais entre si do que com os outros e, principalmente 

compartilham normas e atitudes diante do uso da linguagem.  

Portanto, na concepção de linguagem de Labov evidencia-se que frequentemente 

existirão formas linguísticas em variação, formas que estarão sempre sofrendo uma força 

social advinda de uma língua viva e inserida em seu contexto sociocultural. Em entrevista 

para a revista  ReVEL
9
 da Universidade da Pennsylvania, Labov explica que ao começar na 

Linguística tinha em mente uma mudança para um campo mais científico, baseado na 

maneira como as pessoas usavam a linguagem
10

 na vida cotidiana, mas quando começa a 

entrevistar pessoas e a gravar suas falas, descobre que a fala cotidiana envolvia muita 

variação linguística, algo com que a teoria padrão não estava preparada para lidar. 

Assim, é possível perceber que linguagem e sociedade sempre estiveram intimamente 

ligadas, numa relação imbricada por forças concorrentes que impossibilitam a clara 

delimitação sobre ser a linguagem determinada pela realidade social ou a sociedade 

determinar a linguagem.  

 

2.2 O Ensino da Linguagem  

 

A elaboração de documentos oficiais, relacionados ao ensino de Língua Portuguesa, 

mais especificamente dos Parâmetros Curriculares Nacionais, coloca-nos o desafio de refletir 

sobre as mudanças e ações previstas para o ensino de língua, como essas mudanças podem 

potencializar as necessárias transformações para o ensino de linguagem e até que ponto, os 

professores têm contribuído para o ensino efetivo de língua materna. Portanto, uma das 

discussões mais frequente na área de educação engloba os pressupostos desse documento e 

seu reflexo no ensino de língua portuguesa.  

                                                           
9
LABOV, William. Sociolinguística: uma entrevista com William Labov. Revista Virtual de Estudos da 

Linguagem - ReVEL. Vol. 5, n. 9, agosto de 2007. Tradução de Gabriel de Ávila Othero. ISSN 1678-8931 

[www.revel.inf.br]. Disponível em: http://www.revel.inf.br/files/entrevistas/revel_9_entrevista_labov.pdf.  

10
 ―Language‖ no texto original (N.T.). 

http://www.revel.inf.br/files/entrevistas/revel_9_entrevista_labov.pdf
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No que se refere ao ensino de língua, os PCN apresentam propostas de trabalho que 

valorizem a participação crítica do aluno diante da sua língua e que mostram as variedades e 

pluralidades de uso, inerentes a qualquer idioma. Destaca ainda que a principal razão de 

qualquer ato de linguagem é a produção de sentido e para tanto, aponta o caminho a ser 

percorrido nas aulas de língua materna para que se efetivem tais pressupostos. O documento 

assim destaca: 

 

O estabelecimento de eixos organizadores dos conteúdos de Língua 

Portuguesa no ensino fundamental parte do pressuposto que a língua se 
realiza no uso, nas práticas sociais; que os indivíduos se apropriam dos 

conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, por meio da ação 
sobre eles; que é importante que o indivíduo possa expandir sua capacidade 
de uso da língua e adquirir outras que não possui em situações 
linguisticamente significativas, situações de uso de fato. (BRASIL, 1997, 
p.43) 

 

 As mudanças pretendidas para o ensino de língua materna, estabelecidas pelo 

referente documento, procuram aproximar as práticas de leitura e escrita ─ práticas de 

letramento ─ com a real efetividade na vida dos alunos. Assim perceberiam a relevância dos 

conteúdos na escola, mas também fora dela, ao serem capazes de relacionar textos do dia a 

dia com o conhecimento doravante ensinado nas aulas. Paulo Freire (1989) afirma que o 

domínio sobre os signos linguísticos escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, 

pressupõe uma experiência social que o precede – a da ―leitura‖ do mundo. Ler o mundo a 

partir dessa perspectiva significa correlacionar, compreender e interpretar as informações 

escritas e imersas na sociedade. Por indicar uma vasta gama de práticas sociais no âmbito da 

cultura escrita, o conceito letramento pode ainda ser entendido de maneira plural, sendo 

possível encontrar estudos como Rojo (2012) sobre letramento matemático, literário, musical, 

científico, etc.  

O letramento, assim, corresponderia a algo como saber ler e apropriar-se dessa leitura 

para inserir-se no mundo, de acordo com Freire (1989) o ato de estudar, enquanto ato curioso 

do sujeito diante do mundo, é expressão da forma de estar sendo dos seres humanos, como 

seres sociais, históricos, seres fazedores, transformadores, que não apenas sabem mas sabem 

que sabem. Sendo assim, o professor tem um primordial papel no sentido de transformar esta 

pessoa alfabetizada em uma pessoa letrada, e isso se dá através múltiplas possibilidades, no 

que diz respeito à leitura de inúmeros gêneros textuais como livros, revistas, jornais, blogs, e-

mails, etc. e toda sorte de materiais que circulam socialmente.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Letramento_liter%C3%A1rio&action=edit&redlink=1
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Portanto, mais importante do que decodificar letras e palavras, é preciso compreender 

a funcionalidade da linguagem em suas representações oral e escrita, porque somente assim, 

o sujeito será capaz de exercer sua cidadania e inferir no mundo de forma autônoma e crítica. 

O ensino de língua a partir dessa perspectiva daria espaço para o ensino de linguagem, 

ampliando os domínios das práticas linguísticas. Seu objetivo primeiro seria tornar a escola 

um espaço de vivência, na qual o aluno age diretamente na organização da realidade que o 

cerca, e o faria pela constituição de significados, comunicação e informação. Participar 

ativamente do processo linguístico no qual está inserido é ser o protagonista desse processo 

de produção/recepção, é compreender e usar as múltiplas linguagens valendo-se delas para 

alcançar seus objetivos como falantes de uma língua. Sobre o papel da linguagem os PCNs 

assinalam:  

 

um  processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes 
nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos da sua 
história. Os homens interagem pela linguagem tanto em uma conversa de 
bar, entre amigos, ou redigir uma carta pessoal, quanto ao redigir uma 
crônica, uma novela, um poema, um relatório profissional. (BRASIL, 1997, 

p.06) 

 

Dessa maneira, a linguagem passa a ser compreendida como importante instrumental 

de interação social e, segundo esse mesmo documento, PCN (1997) falar em produzir 

linguagem significaria produzir discurso.  Nesse sentido, a reforma da educação propõe uma 

profunda mudança na maneira como a disciplina de Língua Portuguesa deve ser trabalhada 

nas aulas do ensino fundamental e ensino médio. As antigas formas padronizadas sem 

significação real na vida do estudante e, sobretudo, o ensino taxonômico e de regras 

gramaticais são amplamente questionados. Na prática, o que se deseja, é da perspectiva da 

nova LDB e dos PCNs uma real possibilidade de interação do estudante com a sociedade e o 

meio ambiente, um aumento do seu poder de análise e crítica como cidadão, implicando 

maior acesso às informações e melhor possibilidade de interpretação dessas informações nos 

contextos sociais em que estão inseridas.  

A linguagem, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, exige um ensino de 

língua materna com a concepção de um indivíduo como ser único, o qual necessita de noções 

de leitura, escrita, produção de textos, gramática, sob uma nova vertente, o reconhecimento 

de sua variedade linguística e contexto social, presentes em todas as línguas naturais 

humanas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
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Com pensamento contrário ao de Saussure, muito contribuiu o americano William 

Labov (2008), considerado o fundador da sociolinguística variacionista, rompendo com a 

metodologia de pesquisa que vigorava na linguística americana dos anos 1960. A 

metodologia indutiva, em que o estudioso recorria à sua própria competência de falante 

nativo para abstrair as regras de funcionamento da gramática da língua – metodologia 

característica do gerativismo fundado por Noam Chomsky. Essas reflexões foram 

elementares para os estudos sobre linguagem fornecidos por Labov, que apresentou suporte 

empírico imprescindível para o combate às construções de ordem ideológicas, mantenedoras 

de um pensamento de discriminação e exclusão social ao relacionar a língua como um 

fenômeno inter-relacionado à vida social dos falantes.  

Como a linguagem é uma faculdade humana, a suposição geral é a de que a estrutura 

linguística revela o funcionamento da mente, bem como as propriedades da conceitualização 

humana do mundo. Cientes dessas transformações, de posse dos postulados acima 

apresentados e das exigências da sociedade, contribuir para que os aprendizes conheçam 

melhor o seu idioma, reconheçam-se e sirvam-se da língua como seu objeto de trabalho é 

reconhecer seu caráter sociológico. Como Bagno (2011) indica, esses estudos têm de ser 

antes de tudo um estudo da sociedade, dispor das relações estabelecidas no seio dessa mesma 

sociedade por meio da linguagem.  

A discussão de trabalho proposta nos PCNs sobre linguagem faz parte de um debate 

que tomou como ponto de partida os postulados de Bakhtin (2011) e estabelece, segundo o 

autor, que a língua é um signo e um fenômeno histórico, portanto, não pode ser estudada fora 

do contexto social, sem suas vinculações sociais, pois a mesma tem vida e evolução histórica 

na comunicação verbal concreta. Nesse contexto real de enunciação é que acontece a 

concretização da palavra e seu sentido é determinado pelo aqui e agora, porque infinitos 

contextos podem alterar o significado de uma palavra. Afirma que a linguagem é o elemento 

central da mente, e produz o que denomina discurso interior, onde consciência e pensamento 

são tecidos com palavras e ideias que se lançam na interação com o outro, formando assim o 

eu que só existirá a partir da inter-relação com outros eus. 

 

2.3 Os Parâmetros Curriculares Nacionais: concepção de ensino e aprendizagem da 

Língua Portuguesa  

 

 Há décadas, as nações mundiais têm depreendido enorme esforço e reflexão no que se 

refere ao direito estabelecido com a inclusão da educação na Declaração Universal dos 



60 
 

Direitos Humanos, documento assinado por todos os países membros da ONU em 1948, 

através do Artigo XXVI
11

 que afirma que ―toda pessoa tem direito à instrução‖. Dessa 

maneira, foi dado à educação status de direito humano universal, ou seja, transformou-a em 

parte indissociável dos direitos que definem o campo da cidadania. Também cabe dizer, que 

se destaca diante deste processo, a criação da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO
12

, agência da ONU com responsabilidade 

específica pela educação, em 16 de novembro de 1945. 

 Mas é em 1990, em Jomtien na Tailândia, com a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos (Ano Internacional de Alfabetização), que significativas mudanças, no 

cenário mundial, começam a vigorar e assumem como meta a revitalização do compromisso 

mundial de educar todos os cidadãos do planeta. O Brasil participou dessa conferência de 

onde resultaram importantes decisões consensuais, sobretudo, em ações para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem e que garantissem a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem para crianças, jovens e adultos. 

Surge assim, em muitos países, o plano decenal para a educação, e apesar dos 

documentos de Jomtien não estabelecerem datas limites, foi determinado o prazo de dez anos 

para que se efetivassem as propostas em discussão. O documento, composto por dez artigos, 

apresenta os principais objetivos desse tratado. O primeiro artigo aborda as necessidades 

básicas de aprendizagem como ―[...] instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a 

leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos 

básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes)‖ (UNESCO, 

1990, p.3).  

Os demais objetivos destacam a universalização ao acesso à educação, à promoção da 

equidade, atenção à aprendizagem, além de ampliar os meios de ação da educação básica por 

meio do fortalecimento de alianças entre as autoridades responsáveis pela educação aos 

níveis nacional, estadual e municipal, destacando a obrigação prioritária de proporcionar 

―educação básica para todos‖ (UNESCO, 1990, p.6). Essas instâncias, na impossibilidade de 

                                                           
11
“Artigo XXVI – 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 

elementares e fundamentais. A instrução será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a 

todos, bem como a instrução profissional superior, esta baseada no mérito.‖ 

12
UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura foi fundada em 16 de 

novembro de 1945. Para esta agência especializada das Nações Unidas, não é suficiente construir salas de aula 

em países desfavorecidos ou publicar descobertas científicas. Educação, Ciências Sociais e Naturais, Cultura e 

Comunicação são os meios para se conseguir atingir um objetivo bem mais ambicioso: construir paz nas mentes 

dos homens (UNESCO, 2008). 
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cumprir tal tratado, devem comprometer-se a estabelecer, quando necessário, articulações e 

alianças que envolvam outras esferas que possam contribuir para a promoção educacional e 

estabelece: ―entre as organizações governamentais e não governamentais, com o setor 

privado, com as comunidades locais, com os grupos religiosos, com as famílias. É 

particularmente importante reconhecer o papel vital dos educadores e das famílias‖. 

(UNESCO, 1990, p.7) 

Em seu artigo oitavo, porém, a declaração apresenta os requisitos doravante 

estabelecidos que garantam uma educação de fato para todos, nesse ínterim, merece fiel 

transcrição por incluir o desenvolvimento de uma política contextualizada ao afirmar que:  

 

Políticas de apoio nos setores social, cultural e econômico são necessárias à 
concretização da plena provisão e utilização da educação básica para a 
promoção individual e social. A educação básica para todos depende de 

um compromisso político e de uma vontade política, respaldados por 
medidas fiscais adequadas e ratificados por reformas na política educacional 

e pelo fortalecimento institucional. Uma política adequada em matéria de 
economia, comércio, trabalho, emprego e saúde incentiva o educando e 
contribui para o desenvolvimento da sociedade. 2. A sociedade deve garantir 
também um sólido ambiente intelectual e científico à educação básica, o que 
implica a melhoria do ensino superior e o desenvolvimento da pesquisa 
científica. Deve ser possível estabelecer, em cada nível da educação, um 
contato estreito com o conhecimento tecnológico e científico 

contemporâneo. (UNESCO, 1990, p.6- grifo meu) 

 

Tais requisitos procuraram garantir uma educação para todos ao incluírem o 

desenvolvimento de uma política contextualizada de apoio, tornando de responsabilidade e 

compromissos políticos gerar uma sinergia em torno do campo econômico, social e cultural. 

Também é de sua responsabilidade, como preconizado no nono parágrafo, sua inteira 

responsabilidade em mobilizar recursos financeiros públicos, privados e voluntários para o 

financiamento da educação básica, reconhecendo nessa atitude a garantia para a melhoria na 

condição da vida da população mundial (UNESCO, 1990, p.6).  

Em seu décimo e último artigo fica determinado o fortalecimento e a solidariedade 

internacional, promovendo relações econômicas justas e equitativas para corrigir as 

disparidades econômicas percebidas entre os países, priorizar as nações em situação de menor 

desenvolvimento e, por conseguinte, com menores rendas, eliminando conflitos e disputas 

para garantir um clima de justiça e paz (UNESCO, 1990, p.7). 

A reforma educacional no Brasil acontece em consonância com as propostas firmadas 

na Conferência de Jomtien, uma vez que, anterior a essa conferência, a educação era 

assegurada pelo Estado, o que em seguida passa a ser também de responsabilidade da 
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comunidade e da família através das relações de parcerias entre governo e iniciativa privada. 

A primeira grande mudança educacional da década de 1990 acontece com a criação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Lei n. 9394/96, promulgada em 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em substituição à Lei de 

Diretrizes e Bases 5692/71. 

A LDB 9394/96 estabelece conformidade com o sétimo artigo da Declaração de 

Jomtien e redefine o papel dos atores envolvidos no processo educativo ao propor aliança 

com a sociedade civil e demais organizações, dessa maneira estabelece: 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 

e nas manifestações culturais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. (BRASIL, 1996 art.1º) 

 

 Como pode ser visto no fragmento, a educação, ressignificada por ideais de mudanças 

de postura do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, precisa garantir o desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, art.2º).  O discurso premente 

configurava-se num movimento de ―renovação‖ que assegurasse as necessidades básicas de 

aprendizagem, a valorização dos espaços que contribuiriam para tal e o fortalecimento das 

ações por meio de uma articulação entre governos. 

No ano de 1997/1998, dois anos após a implantação da LDB 9394/96, o governo 

brasileiro elaborou e publicou ―Os Parâmetros Curriculares Nacionais‖ para a educação 

fundamental. A elaboração desse documento foi justificada pela necessidade de se estabelecer 

uma unidade entre parâmetros mais claros no campo curricular, capazes de orientar as ações 

educativas do ensino obrigatório, de forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da 

melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras (BRASIL, 1997, p.14).  

Nesse sentido, a leitura atenta do texto constitucional vigente (1988) corrobora para a 

ampliação da educação básica no Brasil que passa a constituir-se em três etapas: a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ao apresentar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997), ainda nas considerações preliminares, é destacado o caráter social da 
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educação que pretende cotejar as resoluções estabelecidas em Jomtien com as efetivas 

necessidades educacionais apresentadas no cenário brasileiro e propõe:  

 

O conjunto das proposições aqui expressas responde à necessidade de 

referenciais a partir dos quais o sistema educacional do País se organize, a 
fim de garantir que, respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, 
religiosas e políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e 
complexa, a educação possa atuar, decisivamente, no processo de 
construção da cidadania, tendo como meta o ideal de uma crescente 
igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios 
democráticos. Essa igualdade implica necessariamente o acesso à totalidade 

dos bens públicos, entre os quais o conjunto dos conhecimentos socialmente 
relevantes. (BRASIL, 1997, p.13) 

 

 Nesse sentido, parametrizar os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar uma formação básica comum (PCN, 1997, p.49) parece, da perspectiva de Rojo 

(2000), constituir importante passo em favor da cidadania crítica e consciente, refutando 

como tradicionalmente havia sido organizado no Brasil as grades de objetivos e conteúdos 

curriculares pré-fixados. Ao indicar diretrizes norteadoras e conteúdos mínimos, é destacado 

a partir dessa percepção, o caráter aberto e flexível dos PCN.  

 

Essa LDB reforça a necessidade de se propiciar a todos a formação básica 
comum, o que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capaz 
de nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, incumbência que, nos 

termos do art. 9º, inciso IV, é remetida para a União. Para dar conta desse 
amplo objetivo, a LDB consolida a organização curricular de modo a 
conferir uma maior flexibilidade no trato dos componentes curriculares, 
reafirmando desse modo o princípio da base nacional comum (Parâmetros 
Curriculares Nacionais), a ser complementada por uma parte diversificada 
em cada sistema de ensino e escola na prática, repetindo o art. 210 da 
Constituição Federal. (BRASIL, 1997, p. 14) 

 

Se por um lado os Parâmetros Curriculares Nacionais trouxeram maior possibilidade 

de adequação das realidades educacionais aos currículos e conteúdos, por outro implicou um 

grande esforço de reflexão para a transposição didática (Chevallard, 1985, 1991, apud 

Bronckart, 1998; In: Rojo 2000). É nesse aspecto que o próprio documento indica um árduo 

caminho a ser percorrido, onde os objetivos traçados estão intimamente ligados a elementos 

externos e resvalam na formação inicial e continuada de professores, mote dessa pesquisa. 

Assim, destaca: 

 

Se estes Parâmetros Curriculares Nacionais podem funcionar como 
elemento catalisador de ações na busca de uma melhoria da qualidade da 
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educação brasileira, de modo algum pretendem resolver todos os problemas 
que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem no País. A busca da 
qualidade impõe a necessidade de investimentos em diferentes frentes, como 
a formação inicial e continuada de professores, uma política de salários 

dignos, um plano de carreira, a qualidade do livro didático, de recursos 
televisivos e de multimídia, a disponibilidade de materiais didáticos. Mas 
esta qualificação almejada implica colocar também, no centro do debate, as 
atividades escolares de ensino e aprendizagem e a questão curricular como 
de inegável importância para apolítica educacional da nação brasileira. 
(BRASIL, 1997, p. 14) 

 

É o próprio documento, PCN (1997), que se preocupa em estabelecer os princípios e 

fundamentos desse tratado e afirma que numa sociedade democrática, ao contrário do que 

ocorre nos regimes autoritários, o processo educacional não pode ser instrumento para a 

imposição, por parte do governo, de um projeto de sociedade e de nação. Estabelece ainda 

que o próprio processo democrático deve emergir dessa relação e propõe encontrar soluções 

para os conflitos sociais. Nesse ponto, congrega no papel do Estado a responsabilidade de 

garantir uma educação básica para todos, que atenda ao princípio primeiro de formar 

cidadãos autônomos e partícipes da vida social. Para tanto destaca as implicações desse 

processo e o ensino de qualidade que precisa ser oferecido aos estudantes, reforçando o papel 

do professor como construtor de uma sociedade mais democrática, nesse sentido apresenta:  

 

Cabe ao governo o papel de assegurar que o processo democrático se 
desenvolva de modo a que esses entraves diminuam cada vez mais. É papel 

do Estado democrático  investir  na escola, para que ela prepare e 
instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, forçando o 
acesso à educação de qualidade para todos e às possibilidades de 
participação social. Para isso faz-se necessária uma proposta educacional 
que tenha em vista a qualidade da formação a ser oferecida a todos os 
estudantes. O ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente 
expressa-se  aqui como a possibilidade de o sistema educacional vir a propor 

uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, 
econômicas e culturais da realidade brasileira, que considere os interesses e 
as motivações dos alunos e garanta as aprendizagens essenciais para a 
formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar 
com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. 
(BRASIL, 1997, p. 27) 

 

O exercício de cidadania a que se propõe o documento exige o acesso de todos à 

totalidade dos recursos culturais relevantes para a intervenção e a participação responsável na 

vida social. O domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão matemática, as 

coordenadas espaciais e temporais que organizam a percepção do mundo, os princípios da 

explicação científica, as condições de fruição da arte e das mensagens estéticas, domínios de 
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saber tradicionalmente presentes nas diferentes concepções do papel da educação no mundo 

democrático, até outras tantas exigências que se impõem no mundo contemporâneo (Brasil, 

1997, p. 27) 

Essas exigências apontam a necessidade de contínuas discussões sobre a dignidade do 

ser humano, a igualdade de direitos, a recusa categórica de formas de discriminação, a 

importância da solidariedade e do respeito. À escola cabe uma educação para a complexidade 

e para a solidariedade como base para a democracia. Apresenta-se para a escola, hoje mais do 

que nunca, a necessidade de assumir-se como espaço social de construção dos significados 

éticos necessários e constitutivos de toda e qualquer ação de cidadania (Brasil, 1997, p.28). 

Torna-se evidente que as reformas curriculares empreendidas a partir dos PCN têm a intenção 

de garantir práticas favoráveis à democracia, e torna-se mais justo ainda, que a organização 

dos conteúdos ali sistematizados esteja a serviço dessa construção cidadã. 

 No que se refere aos conteúdos preconizados e organizados pelos PCN, estão 

divididos em três categorias: ―conteúdos conceituais, que envolvem fatos e princípios; 

conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais, que envolvem a abordagem de valores, 

normas e atitudes‖ (BRASIL, 1997, p.51). As definições dos conteúdos elaborados pelos 

PCNs, ―é uma referência suficientemente aberta para técnicos e professores analisarem, 

refletirem e tomarem decisões, resultando em ampliações ou reduções de certos aspectos, em 

função das necessidades de aprendizagem de seus alunos‖ (BRASIL, 1997, p.54). Proposta 

que ratifica o desejo de participação e adaptação das propostas às múltiplas realidades de 

ensino em que estão inseridos estados e municípios, destacando assim o caráter flexível e 

aberto do documento, que busca para desenvolver tais aptidões, apoio do professor como 

participante ativo do processo de apreensão de tais ideias.  

O professor é assim, nessa concepção, um mediador no processo de busca de 

conhecimento que deve partir do aluno. Cabe ao professor organizar e coordenar as situações 

de aprendizagem, adaptando suas ações às características individuais dos alunos, para 

desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais (BRASIL, 1997, p.31). Para melhorar 

a qualidade da educação básica e as mudanças em implantação mudam o foco das atividades 

docentes e discentes: em vez de priorizar a memorização de conteúdos cobrados 

tradicionalmente, exige-se o domínio de competências e habilidades que dependem não de 

simples memorização, mas de um desenvolvimento progressivo, ao longo dos anos de 

formação básica. Assim, torna-se indispensável à compreensão de que  
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os Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto nos objetivos educacionais que 
propõem quanto na conceitualização do significado das áreas de ensino e 
dos temas da vida social contemporânea que devem permeá-las, adotam 
como eixo o desenvolvimento de capacidades do aluno, processo em que os 

conteúdos curriculares atuam não como fins em si mesmos, mas como 
meios para a aquisição e desenvolvimento dessas capacidades. Nesse 
sentido, o que se tem em vista é que o aluno possa ser sujeito de sua própria 
formação, em um complexo processo interativo em que também o professor 
se veja como sujeito de conhecimento. (BRASIL, 1997, p. 33) 

 

Consequentemente, a tarefa dos professores deve concentrar-se em ajudar os 

estudantes a desenvolver, entre outras competências, a capacidade de raciocínio e o espírito 

crítico; a capacidade de confrontar informações de diferentes fontes, para construir o próprio 

conhecimento; a capacidade de resolver situações-problema, relacionando conhecimentos 

adquiridos à realidade em que vivem; a capacidade de expressar de maneira lógica as própria s 

ideias para transformar a realidade a sua volta, bem como sua vida.  

O conhecimento, assim, passa a ser entendido como um processo contínuo de 

transformação e atribuição de significados e para sua efetividade foram organizados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, apresentados inicialmente nos objetivos gerais do ensino 

fundamental (eixo analisado por essa pesquisa), configurando as grandes metas educacionais 

que orientam a estruturação curricular. A partir deles são definidos os Objetivos Gerais de 

Área, os dos Temas Transversais, bem como o desdobramento que estes devem receber no 

primeiro e no segundo ciclos, como forma de conduzir às conquistas intermediárias 

necessárias ao alcance dos objetivos gerais (BRASIL, 1997, p.48).  

Configura-se objetivo geral do Ensino Fundamental a utilização de diferentes 

linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal — como meio para expressar e 

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções da cultura (BRASIL, 1997, p.48). 

Dessa maneira percebe-se a intenção de romper com as teorias lineares que sustentam o 

modelo tradicional de ensino, quando se analisa a organização curricular em áreas, que tem 

como objetivo reunir os conhecimentos que compartilham os mesmos objetos de estudo, 

facilitando a comunicação e o desenvolvimento de uma prática escolar integradora e crítica.  

Para se conduzir o ensino de forma compatível com os objetivos doravante 

preconizados pelos PCN, há de se pensar em uma formação ampla, alicerçada no 

conhecimento, na real intenção e consciência para que em cada aula, em cada disciplina, 

desenvolvam-se valores e linguagens, realizem- se investigações e apresentem-se contextos 

significativos. Além disso, cabe a cada área do conhecimento potencializar o campo de 

atuação da aprendizagem a partir dos diferentes discursos e práticas de cada uma das 
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disciplinas. Dessa maneira estabelecem como pressuposto para a área de atuação da 

disciplina que 

 

O tratamento da área e de seus conteúdos integra uma série de 

conhecimentos de diferentes disciplinas, que contribuem para a construção 
de instrumentos de compreensão e intervenção na realidade em que vivem 
os alunos. A concepção da área evidencia a natureza dos conteúdos tratados, 
definindo claramente o corpo de conhecimentos e o objeto de aprendizagem, 
favorecendo aos alunos a construção de representações sobre o que estudam. 
Essa caracterização da área é importante também para que os professores 
possam se situar dentro de um conjunto definido e conceitualizado de 

conhecimentos que pretendam que seus alunos aprendam, condição 
necessária para proceder a encaminhamentos que auxiliem as aprendizagens 
com sucesso. (BRASIL, 1997, p.44) 

 

A organização por áreas do conhecimento implica, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o fortalecimento do plano pedagógico, a partir de um trabalho 

coletivo dos educadores envolvidos no processo, aumentando a comunicação e o sentido de 

corresponsabilidade por esse projeto pedagógico que se estrutura por um objetivo comum.  

Para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, recorte das orientações dos 

PCN, documento que representa motivação para as reflexões a seguir; a linguagem é 

considerada como a capacidade humana de articular significados coletivos em sistemas 

arbitrários de representação, que são compartilhados e que variam de acordo com as 

necessidades e experiências da vida em sociedade
13

. A razão de qualquer ato de linguagem é 

a produção de sentido. A partir dessa perspectiva, as competências sugeridas pelos PCNs 

contribuem para a construção de uma experiência escolar que corresponda a uma prática 

linguística real, na qual o aluno possa compreender e usar as diferentes linguagens como 

meios de organização da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação 

e informação. Isso exige que o aluno possa analisar, interpretar e aplicar os recursos 

expressivos da linguagem, relacionando textos com seus contextos, confrontando opiniões e 

pontos de vista e respeitando as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por 

diferentes grupos sociais, em suas esferas de socialização.  

Assim a língua é vista como patrimônio cultural, com suas múltiplas organizações e 

visões do mundo. Utilizar-se da linguagem, segundo os PCN (1997) é colocar-se como 

protagonista do processo de produção/recepção. É também entender os princípios das 

                                                           
13

 Manual do Livro do Professor, Livro Língua Portuguesa, 2013, p.28 
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tecnologias da comunicação e da informação, associando-as aos reais anseios da sociedade 

que hoje se organiza no limite entre informação e conhecimento. Define assim que: 

 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o 

domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade 
linguística, são condições de possibilidade de plena participação social. Pela 
linguagem os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à 
informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem 
visões de mundo, produzem cultura. Assim, um projeto educativo 
comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a 
função e a responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o 

acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. 
(BRASIL, 1998, p. 19)  

 

Falar em participação social como o fragmento cita, é falar em construção de 

cidadania e antes de tudo atender às demandas propostas no documento introdutório dos PCN 

que encontram subsídio no tratado assinado em Joemtien. Posicionar-se como cidadão é 

assumir as vicissitudes de um ensino de língua que compreende a formação de uma sociedade 

mais justa e democrática a partir da ideia, segundo Perrenoud (2005) de que a escola pertence 

à sociedade, é fruto dela, está intimamente relacionada com os valores de solidariedade, 

justiça ou desigualdades que ela perpetua.  

A cidadania, assim, constrói as mudanças que influenciariam o ensino de língua e o 

ensino de língua influenciaria a construção cidadã. No texto contemplado nos PCNs de 

Língua Portuguesa (1998) atribui-se à escola o dever de promover, durante os oito anos do 

ensino fundamental, a capacidade em cada aluno de interpretar diferentes textos que circulam 

socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, produzir textos eficazes nas mais variadas 

situações.  

O termo ―cidadão‖ figura nas proposições como condição elementar para a                      

reflexão acerca dos objetivos inerentes ao ensino de Língua Portuguesa, fato que acende a 

discussão sobre o papel da escola na formação cidadã e a corresponsabilidade dada ao ensino 

de linguagem. Em nossas escolas, no entanto, a maneira de conceber o ensino de língua, 

torna-se discutível, apesar das orientações e reflexões dos documentos que parametrizam, 

orientam e avaliam o ensino de língua. Ainda torna-se necessário discutir o reflexo de 

contexto sobre a formação de alunos escritores/leitores e qual a função do professor de língua 

portuguesa nas aulas de língua, observando se a atuação docente corresponde na prática ao 

que preconizam os referidos documentos. 
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O indispensável assim, passa pelo reconhecimento de que um ensino de língua deve 

reconhecer todo potencial linguístico do aluno, negar as tradições prescritivas da gramática 

normativa como única maneira de ensinar meninos e meninas a ler e a escrever. Dessa 

maneira, urge a ressignificação do ensino de língua portuguesa que durante anos entendeu 

ensinar língua como uma concepção fechada e estática, num processo desconectado de uso e 

produção linguísticas. Nesse aspecto, os PCN corroboram para uma real mudança nas 

práticas didáticas de sala de aula e apontam os caminhos a serem percorridos pelos 

professores, destacando-se o trabalho com gêneros discursivos. Dessa maneira, a linguagem 

passa a ser compreendida como enunciação (oral/escrita), ao que Costa (2000) acrescenta:  

 

Nessa perspectiva discursiva, que interpreta a linguagem como enunciação 
(oral/escrita), emergente a partir de uma situação concreta de uso /produção 
da língua e mediada por gêneros discursivos diversos, que devem ser 
concretizados como objetos de ensino em um processo em que o texto seria 
sua unidade primeira de ensino, os PCNs, em vários momentos, também 

apontam e estabelecem diretrizes e parâmetros para uma organização 
curricular progressiva, e não apenas gradual. (COSTA, 2000, p. 73) 

 

Assim, encontramos nos PCNs a apresentação da disciplina como uma área em 

constante mudança e a intenção de que o aluno compreenda a língua numa perspectiva mais 

ampla, onde a metalinguagem, foco do ensino nas aulas de língua por décadas, dará espaço à 

reflexão e ao entendimento de que a língua é heterogênea e representa a junção das múltiplas 

possibilidades condicionadas pelo uso e pela situação discursiva na qual esteja inserida. A 

organização da progressão curricular progressiva mencionada por Costa (2000) compreende 

importante orientação dos PCN de Língua Portuguesa que organiza em dois eixos as práticas 

de linguagem: as práticas de uso da linguagem e as práticas de reflexão sobre a língua e a 

linguagem como se verifica no gráfico a seguir:  

  

 

 

 

 

 

     

Figura 1 – Uso e Reflexão da Língua 

Fonte: (SEF, 1998, p.34) 
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A partir desse olhar é possível compreender que o ponto de partida e chegada do 

efetivo ensino da língua é a produção/recepção de discursos. São considerados os resultados 

obtidos nesse processo e do próprio processo. O professor passa a inferir sobre as 

necessidades dos alunos, bem como priorizar aspectos relevantes que precisarão de uma nova 

abordagem. O documento reorganiza os conteúdos e os integra nos eixos USO e REFLEXÃO 

como aponta o segundo quadro:  

 

 

                          

 

 

 

 

 

Figura 2 – Prática de Uso, produção e Análise 

Fonte: SEF, 1998, p.35 

 

 

Ao se observar o diagrama é possível depreender que todas as práticas de uso da 

linguagem incluem o texto como unidade de ensino e os gêneros textuais como objetos de 

ensino, no âmbito da reflexão são destacados os aspectos de análise desses mesmos textos. 

Sobre isso, Rojo (2000) contribui ao sintetizar:  

 

Os conteúdos indicados para as práticas do eixo do uso da linguagem são 
eminentemente enunciativos e envolvem aspectos como: historicidade da 
linguagem e da língua; aspectos do contexto de produção dos enunciados 

em leitura/escuta e produção de textos orais e escritos; as implicações do 
contexto de produção na organização dos discursos (gêneros e suportes) e as 
implicações do contexto de produção no processo de significação. [...] Já os 
conteúdos indicados para as práticas do eixo da reflexão sobre a língua e a 
linguagem abrangem aspectos ligados à variação linguística; à organização 
estrutural dos enunciados; aos processos de construção da significação; ao 
léxico e às redes semânticas e aos modos de organização dos discursos. 

(ROJO, 2000, p. 29-30) 

 

Como apresentado, dentre as mudanças que as discussões linguístico-discursivos, 

presentes nos PCN, trouxeram à luz da reflexão sobre o ensino de língua está a proposta de 

um ensino de língua contextualizado e que constituirá um grande avanço para o ensino de 

língua materna, ao que Costa (2000) acrescenta serem os PCN um grande avanço para o 

ensino/aprendizagem de leitura e produção de textos na educação básica (nível fundamental e 
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médio) ao proporem uma metodologia de enfoque enunciativo-discursivo a ser desenvolvida 

nas salas de aulas e ainda, por consequência, quebrarem a concepção de ensino tradicional de 

língua materna de feitio normativo e conceitual. 

 Para que essa proposta dos PCN, no entanto, seja aplicada, os professores precisam 

dominar os estudos da teoria da enunciação e a teoria dos gêneros do discurso, amplamente 

difundidos nas práticas de trabalho com a linguagem. Ora, é o próprio documento referencial 

que indica a necessidade de que os órgãos educacionais organizem a formação inicial e 

continuada dos professores, estabeleçam de fato, um trabalho que contemple o principal 

enfoque dessa concepção de ensino, que segundo Rojo (2000) são a teoria da enunciação, de 

inspiração bakhtiniana e a teoria dos gêneros do discurso que subsidiam os PCN de Língua 

Portuguesa.  

Sérgio Roberto Costa, em seu artigo A construção de ―Títulos‖ em Gêneros Diversos: 

um Processo Discursivo Polifônico e Plurissêmico, evidencia a presença dessas teorias para o 

entendimento do que propõem os parâmetros,  e destaca ainda como elementar a apreensão 

do processo de ―letramento ou letramentos‖ oriundos dessa prática social. Sobre esse aspecto 

comenta:  

 

As sugestões metodológicas que perpassam suas páginas se inspiram no 

sociointeracionismo, na teoria enunciativa e na linguística textual, cujos 
enfoques teóricos dirigem o ensino da língua(gem) para uso e 
funcionamento discursivos, enquanto sistema semiótico e simbólico, 
contextualizado e determinado sócio historicamente. [...] Nessa linha, as 
teorias da enunciação e do discurso, as vertentes sócio históricas da 
psicologia cognitiva e da psicolinguística, principalmente, quebram a 
hegemonia de concepção formalista, que predominava até a década de 70. 

(COSTA, 2000, p. 67-68)  

 

Essas análises sobre as urgências para o ensino de língua materna, a partir das 

abordagens e orientações dos PCN, têm suscitado o questionamento sobre a efetividade 

dessas concepções no seio de nossas escolas. Se há políticas que estejam envolvidas na 

qualificação da formação inicial e continuada dos professores para que se apropriem de tais 

mudanças no ensino de língua, se a proposta dos novos documentos oficiais encontra 

respaldo nos currículos escolares, para que, segundo Jurado e Rojo (2006), esse currículo 

esteja voltado para as competências de tipo geral e sobretudo, se sua aplicação está 

acontecendo realmente em contextos de trabalho e cidadania, principal objetivo enunciado 

por  Joemtien. 
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2.4 Gêneros textuais: agentes de práticas sociais 

 

 Não é de hoje que a escola tem se preocupado com o ensino da escrita, mais 

especificamente com a produção de texto, isso não quer dizer que o tenha feito de maneira 

eficiente. Sua hipotética preocupação centrou esforços nas produções destinadas às 

avaliações censitárias e resumiu-se ao ensino de redação. Uma das discussões mais 

frequentes na atualidade está na finalidade atribuída à produção escrita dos alunos, discussão 

que emergiu a partir da década de 1980, quando questionamentos acerca do ensino de 

redação apenas como exercício escolar, começaram a ficar sem respostas. 

 O intenso movimento por um trabalho de produção textual que não valorizasse apenas 

aspectos gramaticais e análise da língua recebe novas contribuições a partir das abordagens 

cognitivas e o entendimento da concepção interacionista da linguagem. Também nesse 

cenário desponta a ideia de integrar o estudo da língua ao estudo da literatura, até então, 

apresentadas de maneira fragmentada, em campos separados de atuação. As aulas de leitura e 

redação figuraram em espaços distintos como se fosse possível escrever sem ler ou ler sem 

escrever. Durante muito tempo assim, as aulas de redação compreenderam uma prática 

distante de uma realidade possível, com temas e propostas que distanciaram o processo de 

escrita da realidade. Geraldi (2011) chama atenção ao fato de a produção de textos ter se 

tornado algo imensamente penoso tanto para alunos, quanto para professores e acrescenta que 

 

O exercício de redação, na escola, tem sido um martírio não só para os 

alunos, mas também para os professores. Os temas propostos têm se 
repetido  de ano para ano, e o aluno que for suficientemente vivo perceberá 
isso. Se quiser, poderá guardar redações feitas no sexto ano para novamente 
entrega-las ao professor do sétimo ano, na época oportuna: no início do ano, 
o título infalível ―Minhas férias‖; em maio, ―O dia das mães‖; em junho, 
―São João‖; em setembro, ―Minha Pátria‖; e assim por diante... Tais temas, 
além de insípidos, são repetidos todos os anos, de tal modo que uma criança 

do sétimo ano passa a pensar que só se escreve sobre essas ―coisas‖. 
(GERALDI, 2011, p. 64) 

 

 Sua colocação apresenta grosso modo como foi tratada a escrita dos alunos nos 

últimos anos. A ausência de objetivos e a busca por uma atividade apenas para cumprir uma 

―obrigação‖ escolar tornaram as redações espaço para uma escrita sem referência e 

descontextualizada, o que pode ter gerado para os alunos o ledo engano de que um texto é um 

amontoado de palavras que se agrupam para falar de um tema pré-determinado pelo 

professor, o qual será o único leitor desta produção.  
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Muitas foram as contribuições oriundas da pesquisa acadêmica que passaram a 

combater essa forma de escrita, mas foram os pensamentos do pesquisador e autor russo, 

Mikhail Bakhtin, que contribuíram para significativas mudanças na prática de ensino da 

produção textual. Para Bakhtin (2011) todos os textos produzidos, orais ou escritos, possuem 

um conjunto de características relativamente estáveis, próximas, que apresentam entre si 

singularidades, ainda que não se tenha domínio e conhecimento delas. Deve-se também ao 

autor a disseminação do conceito de ―gêneros‖ com um sentido mais abrangente, referindo-se 

também aos tipos textuais empregados nas relações sociais cotidianas. 

Durante muitas décadas o termo gêneros designou apenas os clássicos – o lírico, o 

épico, o dramático – e os gêneros modernos da literatura, como o romance, a novela, o conto, 

o drama, etc. Ao propor a ampliação do conceito de gênero, Bakhtin (2011) deslocou tanto as 

situações de produção, quanto as de circulação dos textos para o centro da atenção dada ao 

ensino de leitura/escrita. 

 No Brasil, tal pensamento recebe destaque com a incorporação nos PCNs (1997/1998) 

do conceito de gênero discursivo e o estabelecimento da diferença entre tipologias textuais 

Brait (2000). Para a autora o trabalho empreendido acerca das formas de circulação/recepção 

dos textos traz à tona o fato de que um mesmo texto pode assumir diferente papeis se 

observados os objetivos a que se destina, quem receberá a informação e onde ele será 

divulgado. Assim, um mesmo texto, empregado com a estrutura de uma receita, poderá 

facilmente receber status de poema, caso sejam analisados os contextos em que se inserem. 

Dessa forma, ao afirmar que um mesmo texto pode pertencer a gêneros discursivos 

diferentes, Beth Brait (2000) a partir das concepções bakhtinianas, assegura que esse pode ser 

um fecundo caminho para possíveis práticas escolares e acrescenta que 

 

Este trabalho, que faz parte de uma reflexão maior sobre gêneros 
discursivos, a dificuldade de conceituação, utilização e aplicação, pretende 
contribuir, no âmbito da linguística teórica e aplicada, para o esclarecimento 
de formas como as teorias bakhtinianas vêm sendo mobilizadas. O intuito é 
demonstrar que a dinamicidade dos conceitos bakhtinianos, que não se 

prestam a aplicações mecânicas, tem a vantagem de valorizar o corpus e 
despertar no leitor/analista/fruidor a capacidade de dialogar com esse corpus 
e, a partir de sua materialidade, de suas particularidades, surpreender nas 
incontáveis formas assumidas pela língua, no caso a Língua Portuguesa, o 
interdiscurso, as memórias aí contidas e em constante movimento, graças às 
interações textos/leitores. (BRAIT, 2000, p. 16-17) 
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 A escolha do gênero a ser utilizado, assim, conta com uma série de observações que 

não são aleatórias, mas que procuram satisfazer a necessidades muito particulares de quem o 

utiliza, para quê o utiliza, levando em consideração quem está falando, com quem está 

falando, para quem está falando, qual é a sua finalidade e qual o assunto do texto. As 

diferentes pesquisas de inspiração bakhtiniana têm apresentado resultados significativos para 

a orientação dos professores de língua portuguesa, contribuindo para a ampliação, 

diversificação e enriquecimento da capacidade dos alunos em produzir textos orais e escritos, 

a partir da fundamentação de suas práticas em tal concepção. Outro aspecto relevante está na 

ampliação da capacidade de recepção por parte desses mesmos alunos, isto é, de 

leitura/audição, compreensão e interpretação dos textos. 

 Brait (2000) destaca ainda a visão que se constituiu sobre gêneros pelos documentos 

orientadores nacionais, os PCNs (1997), onde, nessa perspectiva, a definição de ―gêneros‖ 

perpassa pela noção de linguagem e língua estabelecida pela organização do documento e 

denota o caráter social da linguagem, assumida como atividade social e histórica. O ensino de 

produção de texto assume, portanto, uma ampliação dos tipos textuais, não desconsiderando o 

que tradicionalmente a escola limitou a ensinar ─ a narração, a descrição e a dissertação. Em  

verdade, incorporou-os numa possibilidade mais global que colocasse o gênero a serviço da 

construção do sujeito e da cidadania.  

 Bernard Schneuwly ao lado de Joaquim Dolz (2004) são pesquisadores que têm 

empreendido vasto trabalho e conceituada literatura acerca do trabalho com os gêneros. 

Também eles fazem referência à importante contribuição trazida por Bakhtin (1953/1979) 

para a delimitação do conceito de gênero e a implicação de sua posição para autores 

contemporâneos. Schneuwly e Dolz (2004) ao citarem Bakhtin definem que os gêneros 

poderiam assim ser resumidos: 

 

Cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de 

enunciados: os gêneros; três elementos os caracterizam: conteúdo temático 
─ estilo ─construção composicional; a escolha de um gênero se determina 
pela esfera, as necessidades da temática, o conjunto dos participantes e a 
vontade enunciativa ou intervenção do locutor. (SCHNEUWLY e DOLZ, 
2004, p.23)  

 

Schneuwly, a partir dessa definição, compreende o gênero textual como instrumento, 

do qual é possível exercer uma ação linguística sobre a realidade. Para o autor, o uso desse 

instrumento resulta em troca, em interação, que corresponderiam a dois efeitos diferentes de 

aprendizagem: por um lado, ampliaria as capacidades individuais do usuário; por outro seu 
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conhecimento a respeito do objeto. Com base nessa concepção, o autor utiliza-se de uma 

analogia ao propor uma tripolaridade do instrumento, Schneuwly (2004) assim se posiciona:  

 

Na perspectiva do interacionismo social, a atividade é necessariamente 

concebida como tripolar: a ação é mediada por objetos específicos, 
socialmente elaborados, frutos das experiências das gerações precedentes, 
através das quais se transmitem e se alargam as experiências possíveis. Os 
instrumentos encontram-se entre o indivíduo que age e o objeto sobre o qual 
ou a situação na qual ele age: eles determinam seu comportamento, guiam-
no, afinam e diferenciam sua percepção da situação na qual ele é levado a 
agir. A intervenção do instrumento ─ objeto socialmente elaborado ─ nessa 

estrutura diferenciada dá à atividade uma  certa forma; a transformação do 
instrumento transforma evidentemente as maneiras de nos comportarmos 
numa situação. Um instrumento media uma atividade, dá-lhe uma  certa 
forma, mas esse mesmo instrumento representa também essa atividade, 
materializa-a.(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p.21)   

 

 Dessa forma, Schneuwly (2004) defende o gênero como um instrumento capaz de 

mediar as relações sociais, utiliza-se da comparação metafórica entre o instrumento machado 

e o instrumento gênero para elucidar a questão, afirmando que ao utilizarmos um machado 

teríamos o domínio de como segurá-lo/utilizá-lo, mas passamos também a saber mais da 

constituição desse instrumento, a dureza da madeira por exemplo. A ação mediada se realiza 

por meio desse instrumento, mas também o incorpora, e para tanto, instrumento e sujeito se 

constroem. Assim, na esfera da linguagem, também é possível ilustrar essa relação ao que 

Schneuwly (2004) acrescenta: 

 

Esses esquemas de utilização são plurifuncionais: por meio deles, o 
instrumento faz ver o mundo de uma certa  maneira e permite 
conhecimentos particulares do mundo (o machado e a dureza da madeira, 

para tomarmos o exemplo leontieviano). Ele define classes de ações 
possíveis, através das finalidades que se podem atingir graças a ele (cortar 
árvores); ele guia e controla a ação durante seu próprio desenvolvimento. A 
apropriação do instrumento pela criança (a gênese instrumental, diz 
Rabardel) pode ser vista como um processo de instrumentalização que 
provoca novos conhecimentos e saberes, que abre novas possibilidades de 
ações, que sustenta e orienta essas ações. (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, 

p.22)  

 

 Portanto, o ensino de diversos gêneros textuais (instrumentos mediadores) 

estabeleceria uma dupla relação: não somente ampliaria a competência linguística e 

discursiva dos alunos, como também apontaria inúmeras formas de participação em 

sociedade, que eles, como cidadãos, realizariam por meio da linguagem. É o próprio 

Schneuwly quem problematiza a questão ao fazer uma célebre pergunta ―um escritor, hoje, 
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escreveria um poema ou um romance (na forma como o compreendemos) se esses gêneros 

não existissem?‖. Essa indagação do autor explica que qualquer ação linguística do cotidiano 

de uma pessoa é orientada por um conjunto de fatores que atuam no contexto em que esteja 

inserido o falante.  

 Definir quem produz o texto, quem é o interlocutor, qual é a finalidade do texto, qual 

o momento histórico-social e que gênero pode ser utilizado para que a comunicação se 

efetive, destacam a relevância do contexto situacional em que ocorrem essas produções e 

ratifica a forma de transmissão sócio histórica a qual passamos, por herança, a (re)produzir. 

Entretanto, é sabido que esses gêneros passaram a sofrer influências das necessárias 

mudanças de interação verbal.  

Novos gêneros para novas influências culturais e sociais advindas de uma sociedade 

em constante transformação, nesse aspecto, comungam da mesma ideia Schneuwly e Bakhtin 

(2011) que fala em ―transmutação‖ dos gêneros ou assimilação de um gênero por outro, o que 

originaria um novo gênero. O que justifica a criação de gêneros como o e-mail (correio 

eletrônico) que tem similaridade com um gênero anterior ─ a carta, recriado, o novo gênero 

recebe características peculiares que, por conseguinte, definirão sua identidade. Assim, 

depreende-se o caráter social que o gênero assume no cerne das relações humanas. O avanço 

tecnológico, as mudanças na organização social, entre outros fatores têm determinado uma 

crescente diversidade de formas, que atendam a uma demanda comunicacional que esteja a 

serviço da construção da cidadania. 

As novas interações e situações comunicativas passaram a exigir estruturas textuais 

diferentes das redações escolares, entendidas até então como um processo único e global, 

suscitaram a inquietude e a descoberta de que é possível escrever outros textos de outras 

maneiras.  A língua portuguesa, dessa forma, passa a ser entendida como uma área em 

constante mudança, no que se refere ao ensino, e sob essa perspectiva, os gêneros passam a 

representar uma possibilidade para um trabalho em que o aluno desenvolva sua competência 

discursiva e a disponibilize para produções textuais concretas que se configurem numa 

ampliação de sua comunicação oral e escrita. 

2.5  A Sociolinguística e a Concepção de um novo ensino de Língua  

 

A linguagem está presente na vida do indivíduo desde o seu nascimento, ainda na 

mais tenra idade os bebês já se utilizam da linguagem para comunicar fome, dores ou alegria. 

Surgem já nos primeiros meses de vida os balbucios, que a seu tempo darão lugar à fala. 



77 
 

Cada ser humano interage, interpreta e traduz o mundo a sua maneira e o faz utilizando a 

linguagem, um fenômeno essencialmente social, que faz parte da vida de todos, já que os 

seres humanos se organizam em sociedade e partilham um mesmo sistema de comunicação 

oral e escrito. 

Para Labov (2008) a língua é o objeto de estudo da sociolinguística, o instrumento que 

as pessoas usam para se comunicar com os outros na vida cotidiana, tornando-se alvo do 

trabalho em Variação Linguística. Durante seu trabalho tentou abordar as grandes questões da 

Linguística, como determinar a estrutura da linguagem – suas formas e organização 

subjacentes – e conhecer o mecanismo e as causas da mudança linguística. Os estudos da 

linguagem usada no dia a dia, no seio de uma comunidade de fala, provaram ser bastante 

úteis para alcançar esses objetivos. A sociolinguística, então, ocupa-se em descrever e 

analisar a língua em seu contexto social, como já explicitado anteriormente. 

A partir dos estudos sociolinguísticos, todo trabalho concernente à língua parte de 

análises em situações sociais de interação. Entendida como ―instituição social‖, toda língua 

pertencente a uma comunidade está submetida a dois fenômenos universais: variação e 

mudança linguísticas. Sobre essa propriedade das línguas – de não falarmos todos da mesma 

forma – é que se voltam os estudos sociolinguísticos e que especialmente nessa investigação 

serve-nos de aporte. 

Contudo, os paradigmas de maior projeção no último século não consideravam 

necessário – nem possível – o estudo da variação e da mudança para a compreensão de como 

as línguas funcionam. O surgimento de uma proposta de análise sistemática desses 

fenômenos representa, portanto, um importante marco no desenvolvimento da ciência 

linguística, e já nos trouxe valiosas informações acerca de como se comporta a variabilidade 

nas línguas. Essas informações, por sua vez, são de grande valor em questões como a do 

preconceito linguístico e a do ensino de língua materna. 

O ensino de língua materna, assim, passaria a reconhecer cada vez mais e melhor as 

variedades sociolinguísticas, para que o espaço de sala de aula deixe de ser o local para o 

estudo das variedades de maior prestígio social e da norma padrão, esse, reconhecido 

equivocadamente como correto e único.  

A sociolinguística tem, portanto, evidenciado os vários fenômenos linguísticos que 

ocorrem no português, considera especialmente essa variação e a entende. Em seu livro 

Introdução à Sociolinguística ─ o tratamento da variação, Mollica (2012) propõe reflexões e 

a observação da variação, afirmando que a mesma é percebida como um princípio geral e 

universal e sobre essa possibilidade descritiva e de análise científica ratifica: 
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No sul do país, o pronome ―tu‖ é o tratamento preferido quando o falante 
interage com o ouvinte, encontrando-se em menor escala em outras regiões 
e evidenciando uma diferenciação geográfica, que os pronomes de 
tratamento distribuem-se em sistemas variacionais diferentes. A presença de 

marcas de concordância nominal e verbal como em ―os estudos 
sociolinguístico‖ e ―eles estudam Sociolinguística‖ em geral alterna-se com 
a possibilidade de ocorrência de enunciados em que tais marcas estão 
ausentes: ―os estudoᴓ sociolinguísticoᴓ‖, ―eles estudaᴓ Sociolinguísticaᴓ‖. 
A realização de ―framengo‖, ―andano‖, ―ᴓtá‖, ―falaᴓ‖, ―paia‖ é encontrada 
no português do Brasil coexistindo com ―flamengo‖, ―andando‖, ―está‖, 
―falar‖, ―palha‖. Construções sintáticas como ―eu vi ele ontem‖, ―nós fomos 
no Maracanã‖, ―é o tipo de matéria que eu não gosto dela‖, ―a Linguística, 

ela é muito difícil‖, estão presentes no português do Brasil (PB), alternado 
com os equivalentes semânticos ―eu o vi ontem‖, ―nós fomos ao Maracanã‖, 
―é o tipo de matéria de que eu não gosto‖, ―a Linguística, é muito 
difícil‖.(MOLLICA, 2012, p. 09) 

 

Questões de variações linguísticas como as apresentadas anteriormente suscitam a 

discussão de erro amplamente difundida nas escolas. Se para a Sociolinguística as 

alternâncias apresentadas são representações regionais que remetem a limites físico-

geográficos, também chamadas diatópicas, e representações de estratos sociais, aquelas que 

se situam nas fronteiras sociais, designadas diastráticas; para a escola as mudanças 

representam erro. Portanto, estudar a linguagem em seu contexto social, observá-la em uso no 

seio das comunidades de fala, relacionando aspectos linguísticos e sociais aos pressupostos 

sociolinguísticos também estão em consonância com um ensino de Língua Portuguesa mais 

significativo e produtivo. Bagno (2007), aliás, sugere uma reeducação sociolinguística – para 

alunos e professores – como forma de alcançar um ensino com tais peculiaridades: 

 

À professora e ao professor de língua portuguesa cabe o trabalho da 

reeducação sociolinguística [grifo do autor] de seus alunos e de suas 

alunas. O que significa isso? Significa valer-se do espaço e do tempo 

escolares para formar cidadãs e cidadãos conscientes da complexidade da 

dinâmica social, conscientes das múltiplas escalas de valores que 

empregamos a todo momento em nossas relações com as outras pessoas por 

meio da linguagem. (BAGNO, 2007, p. 82) 

 

Assim, a aproximação entre a Sociolinguística e o ensino de Língua Portuguesa 

parece apontar o caminho seguro para a mudança que se almeja. As práticas cotidianas de 

sala de aula precisam atentar para a reflexão sobre a língua e o exercício de linguagem, pois 

se sabe que é a própria linguagem que permeia o conhecimento, o pensamento e as formas de 

pensar. Uma vez conscientes dessa situação problemática, o professor que quiser contribuir 

para uma mudança real no cenário educacional brasileiro, sobretudo no que diz respeito à 
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produção textual, deverá apoderar-se dos resultados oferecidos pela pesquisa sociolinguística 

e pelas teorias linguísticas de inspiração não essencialista e reconstruir uma prática 

metodológica distante da concepção de que o ensino de língua é o ensino da gramática dessa 

língua. 

Também o postulado de Talmy Givón (2011) representa indiscutível contribuição, ao 

apresentar fundamentação ideal para o processo em que a escola hoje se insere, onde a 

estrutura da língua reflete, de algum modo, a estrutura da experiência.  

Apesar das muitas teorias que sugerem a prática de um ensino pautado no real uso da 

língua, ainda hoje o ensino da norma padrão nas escolas figura ao lado de outra questão 

amplamente difundida pelos professores de língua, sobre ter ou não que ensinar ―gramática‖ e 

sobre essa indagação Bagno (2011) é incisivo ao afirmar que há duas possibilidades de 

respostas: sim para a gramática como depreensão de sentido e não para a rotulação estéril. 

Também é o autor quem procura estabelecer o papel do ensino de língua em suas múltiplas 

possibilidades e questiona o trabalho em que se privilegia apenas a norma padrão, dessa 

forma Bagno (2011) defende que 

 

[...] A educação em língua materna não é sinônima de um ensino exclusivo 
de uma única modalidade de emprego da língua, muito menos de uma 
modalidade obsoleta e antiintuitiva14. Educar em língua materna é permitir o 
acesso dos aprendizes ao maior número possível de modalidades faladas 

e escritas de sua língua, modalidades que só se realizam empiricamente, 

concretamente, na forma de gêneros textuais. [grifos do autor] (BAGNO, 
2011, p.31) 

 

Uma língua idealizada e uniforme dista da realidade que se apresenta no cenário 

escolar brasileiro, basta observar a clara diferença apresentada nas formas de falar dos muitos 

estados do nosso país. A dimensão territorial, as influências dos muitos grupos colonizadores, 

as diferenças sociais marcantes, entre outros fatores, contribuíram para o alto grau de 

variabilidade e diversidade na língua portuguesa brasileira. O não reconhecimento desses 

aspectos pode representar um abismo entre a língua que falamos e a que a escola ensina. 

  Professores esbarram-se na dicotomia implacável de ter que ensinar uma língua que 

possivelmente não dominam, um ensino exclusivamente pautado nas prescrições da 

                                                           
14

Esse é o equívoco fundamental da proposta de L.C Assis Rocha em seu livro Gramática nunca mais! – propor 

o ensino exclusivo de uma proposta obsoleta, que o próprio autor, aliás, deixa de obedecer em diversos trechos 

de seu livro... Outro equívoco é propor o ensino dessa norma-padrão arcaica por meio de exercícios estruturais 

de preenchimento de lacunas, uma metodologia de ensino ultrapassada e descartada pela pedagogia de línguas 

há muitas décadas.  
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gramática normativa, reconhecidamente variável e permeada por mudanças, mas com a séria 

intenção de privilegiar a classificação mecânica e manter a tradição gramatical. Bagno (2011) 

também faz referência ao fato de que saber gramática seria muito mais do que rotular, ele 

atribui ao falante um poder ―intuitivo‖ e ―poderoso‖, ativado todas as vezes que esse mesmo 

falante pretende se comunicar. 

 Apesar das orientações sobre o ensino de língua portuguesa apontarem para a 

renovação de concepções para um ensino mais produtivo, que respeite as diferenças e 

reconheça na variação um forte apelo para proposições de um trabalho de reflexão 

linguística; a escola, de maneira não menos equivocada,  tomou como pretexto, o ensino a 

partir do texto, como se essa decisão garantisse o que preconizam as orientações nacionais. 

 Com a chegada dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997/1998) ao cenário 

educacional uma reflexão suscitou o debate acerca de uma aprendizagem que aconteça na 

interação, propôs, sobretudo, o reconhecimento de que cabe à escola a formação de cidadania 

e de que o conhecimento é socialmente construído. Com essa proposta, o ensino de língua 

ganha um novo olhar e aponta para o ensino de linguagens e dos gêneros textuais que 

estariam a serviço, segundo Schneuwly (2004), da construção do sujeito e da cidadania. 

Dessa maneira, ao conceber o ensino de linguagem ou linguagens como uma 

atividade, um processo criativo ininterrupto, constituído e analisado no contexto social de 

uma comunidade de fala; encontramos tanto nos postulados de Schneuwly (2004), quanto de 

Bagno (2011), uma fundamentação para os documentos que parametrizaram o ensino de 

língua no país. Tais orientações destacam o trabalho com os gêneros e encontram 

consonância com o pensamento de Bagno (2011) a seguir: 

 

É no trabalho com os mais variados gêneros textuais – falados e escritos – 

que os aprendizes tomarão consciência da multiplicidade de usos possíveis 
da língua. Um folheto de cartomante distribuído na rua merece ser estudado 
e analisado em sua constituição textual: seu vocabulário, suas estratégias 
argumentativas, seus recursos morfossintáticos, tanto quanto um editorial de 
uma revista de grande circulação. É evidente que a literatura tem de se 
destacar na educação em língua materna, mas não para servir de ―modelo a 
imitar‖, e sim pelo que representa de fruição estética e de elemento 
constitutivo da cultura e da identidade de um indivíduo e da coletividade. 

(BAGNO, 2011, p.32) 

 

Bagno (2011) ao afirmar que a literatura deve se destacar no ensino escolar reconhece 

o papel da escola como mantenedora do saber legitimamente constituído, porém destaca que 

não é imitando textos prontos que os alunos conseguirão construir uma escrita eficaz. Sua 
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abordagem no excerto acima ainda contribui para a compreensão de que os textos que 

circulam socialmente, nas mais diversas esferas, como uma revista ou um panfleto também 

configuram importante material a ser estudado, uma vez que representam relações concretas 

de interação verbal entre escrita e leitor.  

Também nesse ínterim é importante ressaltar que a interação verbal mobiliza, segundo 

Antunes (2007) muito mais do que conhecimento linguístico, mas, sobretudo, conhecimento 

de mundo, o que justifica a leitura de múltiplos gêneros textuais. Naturalmente, ao 

estabelecer contato com textos reais, produzidos para atender a necessidades reais da vida, 

como uma receita ou uma bula de remédio, os alunos compreenderão a ampla função da 

escrita e, por conseguinte, a função da linguagem para a sociedade.  

Logo, a produção de gêneros orais e escritos concebidos e elaborados nas esferas 

sociais influenciaria o ensino de língua em nossas escolas de tal forma, que segundo 

Schneuwly (2004), a função do gênero definiria sua estrutura, uma vez que estaria motivado 

por uma situação concreta estabelecida por considerar destinatários, motivo e conteúdo.  

Reconhecer essa concepção de linguagem no processo de ensino pode assegurar a 

ideia de um aluno como sujeito ativo no processo de produção de sentido dos textos que lê e 

produz, o que nos remete ao protagonismo de produção escrita, difundido pelos autores já 

citados, bem como pelos PCN. Esse sujeito ativo é capaz de produzir e relacionar a 

linguagem com o mundo que o cerca e, portanto, também transforma as relações nas quais 

está inserido. A linguagem assim é entendida como instrumento de comunicação, com 

objetivos a serem alcançados. Seria possível assim compreender e respeitar as muitas 

variedades apresentadas, pois expressariam uma concepção de língua que se aproxima de 

leitores/escritores reais. 
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3  PRÁTICAS E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA: EQUÍVOCOS E 

AVALIAÇÕES 

 

 Este capítulo pretende focalizar seu olhar nas práticas de ensino da língua portuguesa 

que emergiram dos discursos de mudança que se configuraram a partir dos anos 80, quando 

sob a influência dos estudos linguísticos, novas práticas pedagógicas foram exigidas no 

contexto escolar.  

 Em consonância com os documentos norteadores do ensino de língua materna (PCN - 

1997/1998) os professores, formadores de professores e pesquisadores empreenderam grande 

movimento de renovação de proposta de ensino/aprendizagem para a referida disciplina. 

Destaca-se dentre essas mudanças a preocupação com a fragmentação da disciplina de língua 

portuguesa em aulas de gramática, redação e literatura. A ressignificação dessa organização 

parece-nos elementar para a construção de uma nova identidade para o ensino de língua 

materna, comprometido com um projeto nacional de educação que prima pela formação 

cidadã.  

 Garantir atividades de leitura e escrita que não estejam dissociadas das práticas sociais 

das quais participam os alunos, foi sem dúvida, a intenção de muitos estudos como apontam 

Schneuwly, Bakhtin e Geraldi, e pesquisas que se organizaram a partir de leituras e análises 

dos documentos que parametrizam, orientam e avaliam o ensino de língua portuguesa. 

Entretanto, as iniciativas não configuraram, de fato, uma real mudança nas práticas docentes.  

Inseridos nos mais diversos contextos de atuação, os professores, em sua maioria, 

estiveram distantes das reflexões dos fenômenos linguísticos e dos estudos que redesenharam 

as propostas teórico-metodológicas a partir de então. Para que fossem implantadas, as novas 

concepções de ensino da língua precisavam contar com esferas políticas que garantissem a 

formação continuada desses professores, o que grosso modo não ocorreu. 

O debate e análise dessas mudanças esbarram em muitos desafios a serem superados 

pelos professores que podem compreender desde sua formação universitária, nem sempre 

eficaz na preparação desses profissionais, até a ideia, postulada por Imbernón (2010) de que a 

profissão docente sempre foi um campo repleto de misticismos e contradições. Para o autor 

houve um grande avanço no terreno das ideias, mas não no das práticas de organização da 

profissão. Essa mesma consideração remete-nos à autonomia docente e a novas formas de 

entender uma profissão tão complexa, inserida numa sociedade chamada globalizada, do 

conhecimento ou da informação. 
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Reconhecer tais fatores aproxima o pensamento e a interlocução com a frequente 

mudança a que está submetida a profissão, outra importante abordagem está apoiada nas 

necessárias e constantes motivações que produzem diariamente reflexões acerca da prática, 

da língua, do que está dando certo ou do que não está. Sobre esse profissional reflexivo 

Perrenoud (2002) destaca seu caráter permanente, que pressupõe uma postura, uma forma de 

identidade, um habitus. Ao dizer que todos nós refletimos na ação e sobre a ação, e nem por 

isso nos tornamos profissionais reflexivos, o autor quer cotejar a figura desse profissional 

com a de alguém que propõe uma epistemologia da prática, da reflexão e do conhecimento na 

ação. 

Dessa forma, é possível depreender que a autonomia e a responsabilidade de um 

profissional dependem de uma grande capacidade de refletir em e sobre sua ação (Perrenoud 

2002) o que configuraria o desenvolvimento permanente de competências e saberes 

profissionais. A abordagem sobre esse profissional é indispensável, uma vez que muitas são 

as concepções sobre a figura do professor, ora visto como educador, ora como pesquisador ou 

ainda, como improvisador, um aventureiro que percorre caminhos nunca trilhados, o que 

segundo Perrenoud (2002) poderia levá-lo a se perder, caso não reflita de modo intenso sobre 

sua prática.  

Portanto, a partir dessa concepção, entendemos a formação do professor, tanto a 

inicial, quanto a contínua, como um importante campo a ser trabalhado. O desejo de uma 

educação que colabore para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-se ainda 

mais a partir dos apelos protagonizados pelos PCN, ao apresentar a necessidade de se 

construir uma escola voltada para a formação dos futuros cidadãos.  

O capítulo também se preocupa em apresentar em que condições e sob quais 

expectativas foram criadas as principais avaliações censitárias do país. Refletir como a 

expectativa gerada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb pode 

colaborar para um controle da prática docente.  

 

3.1 A Prática Reflexiva do Ofício do Professor 

 

 Fala-se muito de desenvolvimento profissional do professor e não é atual a discussão 

que cerca a prática reflexiva do ofício do professor. Para essa investigação, especialmente, ela 

concerne o desejo de correlacionar todo o movimento de mudança a que esteve submetida a 
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escola, a partir dos principais documentos que hoje organizam e orientam a educação no país, 

e as efetivas mudanças na prática pedagógica do professor. 

 A sociedade apresenta-se cada vez mais letrada, urbana, industrial e globalizada, 

exigindo, que professores e alunos, cada uma na sua dimensão, promovam a aprendizagem 

enquanto uma importante vertente da didática. Os principais motivos favoráveis a esse novo 

tempo centra-se no fato da sociedade estar em constante transformação e, portanto, ser 

afetada pelas rápidas mudanças científicas; a busca por um jovem universitário que saiba 

fazer uso inteligente, racional e inovador de informações oriundas dos rápidos avanços 

científicos e tecnológicos e a forte demanda de um país que necessita incrementar 

substancialmente a proporção de jovens no Ensino Superior. 

 Por essas e por outras razões já explicitadas ao longo dessa pesquisa, muitas foram as 

forças motivadoras para significativas mudanças no cenário escolar.  A partir dos anos 1990, 

com o advento da Sociedade da Informação, o conhecimento passou a ser um elemento 

secundário para o exercício profissional, as mudanças científicas e os avanços tecnológicos 

tornaram esse conhecimento rapidamente superado, o que gerou pouca ou nenhuma 

valorização para o profissional que trabalhava diretamente com a transmissão de 

conhecimento.  

Uma nova maneira de conceber a educação parecia urgente, uma vez que qualquer 

jovem poderia a qualquer momento ter acesso a um acervo de informações incalculável, 

bastava conectar-se à internet. A grande questão estava em ensinar a esses jovens como 

utilizar tanta informação. Nesse novo modelo social, os alunos precisavam ser protagonistas 

de seu próprio aprendizado, usar com inteligência e percepção crítica as informações e os 

conhecimentos oriundos das descobertas científicas e tecnológicas. 

 Essa sociedade passou a requerer profissionais também diferentes, que soubessem 

trabalhar em grupo, que cooperassem; que promovessem a inovação tecnológica através de 

um conjunto de competências, que contribuíssem com os avanços científicos através do 

exercício da racionalidade científica, mas também da reflexão filosófica; que promovessem a 

resolução dos graves problemas sociais, econômicos e educacionais do nosso país, bem como 

do planeta; e que buscassem alcançar a tolerância e o convívio entre as sociedades, 

respeitando as diferenças entre os indivíduos e entre os grupos sociais; enfim, deveriam 

preocupar-se com a formação integral do aluno e com a sua formação cidadã.  

Esse mesmo discurso é apresentado pela LDB e pelos PCN quando propõem 

significativas mudanças que garantam a formação humana e intelectual das pessoas ao propor 

uma educação que respeite a diversidade, a realidade sociocultural, as variantes linguísticas. 
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Portanto, um novo professor para uma nova educação deveria formar-se diante das 

constatações relatadas, baseando suas ações de formação no desenvolvimento de novas 

competências para a vida social e para o mundo do trabalho que lhe exigiriam uma nova 

maneira de se relacionar com o conhecimento a ser ensinado. Imbernón (2004) ao propor 

uma análise global das situações educativas às quais estarão envolvidos os professores, 

chama atenção para a necessidade de assumir a tarefa educativa em toda a sua complexidade 

e contribui: 

 

É preciso estabelecer um preparo que proporcione um conhecimento válido 
e gere uma atitude interativa e dialética que leve a valorizar a necessidade 
de uma atualização permanente em função das mudanças que se produzem; 
a criar estratégias e métodos de intervenção, cooperação, análise, reflexão; a 

construir um estilo rigoroso e investigativo. Aprender também a conviver 
com as próprias limitações e com as frustrações e condicionantes produzidos 
pelo entorno, já que a função docente se move em contextos sociais que, 
cada vez mais, refletem forças em conflito. (IMBERNÓN, 2010, p.63-64) 

 

Essas exigências apresentadas por Imbernón reforçam a necessidade dos cursos de 

formação promoverem não apenas o conhecimento profissional, mas os aspectos da 

constituição da formação docente, comprometendo-se com os novos tempos em que a escola  

está inserida. Demonstra com sua contribuição o caráter social da profissão e destaca as 

mudanças que a profissão pode sofrer mediante os condicionantes gerados na e pela 

sociedade. Dessa forma, acrescenta que cabe ao professor estar preparado e atento para 

eventuais transformações e reitera o pensamento: 

 

Os futuros professores e professoras também devem estar preparados para 
entender as transformações que vão surgindo nos diferentes campos e para 
ser receptivos e abertos a concepções pluralistas, capazes de adequar suas 
atuações às necessidades dos alunos e alunas em cada época e contexto. 
(IMBERNÓN, 2010, p.64) 

 

 Nota-se, portanto, que a necessidade de adequação metodológica para atender a 

épocas e contextos distintos é uma preocupação do autor, que encontra significado na 

crescente demanda por educação, oriunda dessa sociedade em permanente transformação. 

Também Perrenoud (2004) contribui ao dizer que para ele uma das ideias-força está em 

inserir a formação inicial e continuada em uma estratégia de profissionalização do ofício do 

professor, porém assegura que se essa evolução não for desejada, desenvolvida ou sustentada 

continuamente, de nada adiantaria. Nesse caso, Perrenoud (2004) aponta para o perigo de os 
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professores ficarem reduzidos ao papel de executores de diretrizes, o que particularmente 

parece-me legítimo.  

 Tal pensamento destaca-se nesse contexto de mudança e busca por novas 

metodologias, quando estabelece a distinção entre a postura reflexiva do professor e a 

reflexão episódica de todos nós sobre o que fazemos. Ao serem apresentados aos documentos 

parametrizadores da educação, uma postura de mero executor pode ser observada em alguns 

casos e suscita a indagação sobre o processo de apreensão das ideias que circularam sobre as 

novas orientações, e sobre quais movimentos formativos incidiram a tomada de consciência e 

debates que levassem os professores a uma abertura à reflexão.  

 A observação da relação que se originou entre professores e documentos orientadores 

pode, em alguns casos, responder a indagação anteriormente apresentada, mas parece 

encontrar resposta na falta de encaminhamento de um pensamento reflexivo da prática 

profissional, que segundo Perrenoud (2004) estaria no cerne do exercício de uma profissão, 

pelo menos quando a consideramos sob o ângulo da especialização e da inteligência no 

trabalho. O autor também ratifica seu pensamento ao defender que  

 

Uma prática reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de identidade, um 
habitus. Sua realidade não é medida por discursos ou por intenções, mas 
pelo lugar, pela natureza e pelas consequências da reflexão no exercício 
cotidiano da profissão, seja em situação de crise ou de fracasso [...]. [grifo 
meu] (PERRENOUD, 2004, p.13) 

 

 Ao dizer que a realidade não é medida por discursos ou intenções, Perrenoud parece 

apontar para a prática em pleno exercício, para a ação concreta. A relação dos professores 

com os saberes científicos, assim, precisa ocupar espaço de reflexão, um movimento que 

assume não o que ouviu falar, ou o que está prescrito para fazer, mas aliar objetivos e 

considerar a realidade. É o próprio autor quem afirma que com a formação as pessoas são 

capazes de evoluir, de aprender com as experiências, refletindo sobre o que gostariam de 

fazer, sobre o que realmente fizeram e sobre os resultados de tudo isso. 

 Sob esse ponto de vista, o professor passa a refletir sobre sua prática, é capaz de 

observar o que de fato tem acontecido em suas aulas. Reconhece, por exemplo, que apesar de 

em seu discurso afirmar que seu objetivo é formar cidadãos leitores, na prática sua intenção 

não está se efetivando, logo precisa fazer algo. O professor, assim, é conduzido a refletir, 

criar modelos e exercer sua capacidade de observação, análise, metacognição e 

metacomunicação.   
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 A prática reflexiva, no entanto, não é entendida aqui como um simples exercício de 

análise que identifica o erro ou o culpado. Esse movimento é entendido como um saber 

racional capaz de enfrentar a complexidade e a diversidade das situações do trabalho, 

propondo, segundo Perrenoud (2004), a reabilitação da razão prática, a aprendizagem por 

meio da experiência, da intuição e da reflexão na ação e sobre a ação. 

 

3.2  ENEM – Uma nova proposta de avaliação  

 

Criado em 1998, o ENEM tem como objetivo avaliar o desempenho do estudante ao 

final da escolaridade básica, visando a aferir o desenvolvimento das competências e 

habilidades necessárias ao exercício pleno da cidadania.  

A portaria do Ministério de Educação e Cultura – MEC, nº 438, de 28 de maio de 

1998, instituiu o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e já em seu artigo primeiro 

define os objetivos atribuídos à avaliação e determina que: 

 

Artigo 1º - Instituir o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, como 
procedimento de avaliação do desempenho do aluno, tendo por objetivos: I 
– conferir ao cidadão parâmetro para auto avaliação, com vistas à 
continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho; II – 

criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades do 
ensino médio; III – fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à 
educação superior; IV – constituir-se em modalidade de acesso a cursos 
profissionalizantes pós-médio. (MEC, 1998, p.178) 

 

Como se pode observar, a partir desta data determinou-se que o ENEM seria utilizado 

como critério de seleção para os estudantes que pretendem ingressar em uma universidade. 

Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio 

em anos anteriores. Também fica estabelecido no segundo artigo dessa lei as competências 

que serão doravante avaliadas e os objetivos pedagógicos pretendidos para o ensino a partir 

desse novo formato de avaliação, relacionados a seguir: 

 

Artigo 2º - O ENEM, que se constituirá de uma prova de múltipla escolha e 
uma redação, avaliará as competências e as habilidades desenvolvidas pelos 
examinandos ao longo do ensino fundamental e médio, imprescindíveis à 
vida acadêmica, ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania, tendo 

como base a matriz de competências especialmente definida para o exame. § 
1º - São as seguintes competências a serem avaliadas: I – dominar a norma 
culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística 
e científica; II – construir e aplicar conceitos das várias áreas do 



88 
 

conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos 
histórico geográficos, da produção tecnológica e das manifestações 
artísticas; III – selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 
informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema; IV – relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, 
para construir argumentação consistente; V – recorrer aos conhecimentos 
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção 
solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a 
diversidade sociocultural. § 2º - São as seguintes habilidades a serem 
avaliadas: I – dada a descrição discursiva ou por ilustração de um 
experimento ou fenômeno de natureza científica, tecnológica ou social, 

identificar variáveis relevantes e selecionar os instrumentos necessários para 
realização ou interpretação do mesmo. (MEC, 1998, p.178) 

 
 

O novo modelo de avaliação dos saberes relativos ao Ensino Médio passa a configurar 

importante e decisivo instrumento para o ingresso dos estudantes em universidades públicas e 

particulares. Em seu texto inicial estabelece sua postura frente ao aluno que pretende avaliar, 

e nesse contexto, o define como alguém que precisa ter um enorme potencial crítico, 

percepção das múltiplas possibilidades linguísticas, capacidade como leitor efetivo de 

inúmeros textos representativos de nossa cultura e, sobretudo, a formação de competências e 

habilidades, aqui entendidas como ―saber fazer‖, necessárias às práticas de leitura e escrita. 

Durante muito tempo um discurso sobre o vestibular tomou conta das escolas, em 

especial do Ensino Médio, ao dizer que precisavam preparar o aluno para as temidas 

avaliações de múltipla escolha, que correspondiam tão somente a decorar respostas, infinitas 

listagens de conteúdos, o saber apenas por saber, oriundas geralmente dos métodos de 

transmissão e memorização. Era uníssono que tais práticas e avaliações constituíam um 

ensino desumano e que em alguns momentos, não correspondiam a uma verdade sobre 

avaliar concretamente o conhecimento de um aluno. Amplamente questionado, o temido 

vestibular é substituído gradativamente no país pelo ENEM. 

 Inovação necessária, preconizada e esperada por muitos professores, acarretou 

modificações necessárias nas estruturas das escolas brasileiras, em especial nas redes públicas 

do país. Superar a cultura estabelecida de base conteudista e tradicionalista foi o grande 

desafio para a educação desde então. Uma aproximação entre o que parametrizam os 

documentos oficiais, em especial os PCN, e os objetivos do ENEM, colabora para o 

entendimento do que se pretende ao avaliar habilidades e competências humanas como um 

procedimento adaptado às exigências de uma nova sociedade. 

O ENEM, nessa perspectiva, busca avaliar competências mais complexas, tais como 

as descritas no segundo artigo de sua constituição, destacando-se o domínio das linguagens e 
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o domínio da norma culta da língua portuguesa, fazer uso da linguagem matemática, artística 

e científica; a compreensão de fenômenos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico geográficos, da produção 

tecnológica e das manifestações artísticas; enfrentamento de situações-problema o que 

significa selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas de 

diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema; construção de 

argumentações, o que exige o relacionamento de informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação 

consistente; elaboração de propostas de intervenção, o que exige recorrer aos conhecimentos 

desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, 

respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.  

Essa nova maneira de conceber o conhecimento passou a exigir da escola um trabalho 

sistemático com o desenvolvimento de habilidades para atingir tais competências. Nesse 

aspecto, muitos foram os discursos acerca do ensino por competências e habilidades que na 

prática, figuraram bem no campo da teoria.  A apreensão dessas competências deve acontecer 

através da mediação da escola, para que sejam empregadas pelos alunos, sobretudo com 

vistas à geração de novos conhecimentos científicos e proposição de ações factíveis para 

resolver problemas concretos. 

A adoção de exames de admissão às universidades com base em provas que exigem 

mais dos alunos não garante uma nova maneira de avaliar e de conceber o ensino, ao 

contrário, tornam-se grandes problemas. A forma de preparação desses alunos para esses 

exames e – em especial – para a vida, demanda a revisão de todo um modo de pensar, agir e 

realizar em educação que há décadas mantém a cultura do acúmulo de conteúdo. 

O novo Enem cria assim demandas que não existiam, sobretudo, no que tange a 

formação do professor. Se antes o vestibular configurava o espaço para o conteúdo, agora 

através de suas questões, a nova avaliação busca o desenvolvimento do raciocínio, a 

capacidade de relacionar, a possibilidade de ir além da mera memorização de fórmulas e 

dados. Dessa forma, cabe ao professor o desenvolvimento dessas competências e exigiu-se 

que todos repensassem a forma e os objetivos como suas aulas estavam organizadas. Um 

movimento de renovação de práticas, para atender a uma renovação de avaliação. 

Muitos conceitos precisam ser inseridos no cotidiano escolar, a interdisciplinaridade, 

a multidisciplinaridade e a transdiciplinaridade entram em cena. A necessidade de múltiplos 

recursos, de inúmeros contextos de aprendizagem e o confronto entre os saberes instituídos 
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passam a figurar com as dificuldades frequentemente apontadas pelos professores. Andriola 

(2011) assevera que  

 

O modelo do ENEM induz o Ensino Médio a adotar uma proposta 

pedagógica centrada no desenvolvimento de competências relevantes para o 
cidadão dessa nova sociedade. Retira-se, desse modo, o foco principal de 
formação do aluno com base na aquisição de conhecimentos e no domínio 
de conteúdos escolares, como se faz no atual modelo de Ensino Médio. 
(ANDRIOLA, 2011, p.119) 

 

Apesar dos apelos apresentados para uma nova postura frente ao ensino e à educação 

das novas gerações, como se observa no fragmento acima, ou mesmo nos inúmeros textos, 

orientações e postulados, uma percepção é clara: a de que ainda interessa a nota da avaliação, 

perseguida como resultado, como meta. Despreza-se o que deveria ocupar temática central 

para uma nova postura educativa, a formação ampla, crítica, cidadã, ética, multidisciplinar 

que se pretende e que deveria ser o principal objetivo. A escola continua preparando o aluno 

para fazer prova, não para o exercício pleno de sua cidadania. 

Ir além dessa concepção e entender que os saberes não são dissociados constituem 

grandes desafios para a escola contemporânea. Ao reunir em áreas de conhecimento as 

disciplinas e destacar a linguagem como múltiplas possibilidades dessa integração, a referida 

avaliação procura esclarecer a necessidade premente de um maior conhecimento acerca da 

heterogeneidade histórica, social, linguística, cultural, étnica, que conforma uma federação 

unificada pela língua.  

3.3 Prova Brasil e Saero – a preocupação com o Ideb 

 

A Avaliação Nacional do Rendimento no Ensino Escolar e a Avaliação Nacional da 

Educação Básica, designadas respectivamente de Prova Brasil e SAEB, constituem o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica/ SAEB e foram criadas pela Portaria nº 931, de 

21 de março de 2005 e configuram a seguinte estrutura de avaliações censitárias do país 

como se pode observar a seguir: 
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Figura 3 – Estrutura do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - Saeb 
Fonte: Site do Inep. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc. 

 Acesso em: 19 fev. 2015 

 

 

O artigo 1º do referido decreto instituiu dois processos de avaliação: a Avaliação 

Nacional da Educação Básica – ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – 

ANRESC que são denominadas respectivamente de SAEB e Prova Brasil, como se observa a 

seguir: 

 

Art. 1º Instituir o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, que 
será composto por dois processos de avaliação: a Avaliação Nacional da 
Educação Básica - ANEB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - 
ANRESC, cujas diretrizes básicas são estabelecidas a seguir. § 1º A ANEB 
manterá os objetivos, características e procedimentos da avaliação da 
educação básica efetuada até agora pelo SAEB realizado por meio de 
amostras da população, quais sejam: a) a ANEB tem como objetivo 

principal avaliar a qualidade, equidade e a eficiência da educação brasileira; 
b) caracteriza-se por ser uma avaliação por amostragem, de larga escala, 
externa aos sistemas de ensino público e particular, de periodicidade 
bianual; c) utiliza procedimentos metodológicos formais e científicos para 
coletar e sistematizar dados e produzir informações sobre o desempenho dos 
alunos do Ensino Fundamental e Médio, assim como sobre as condições 
intra e extraescolares que incidem sobre o processo de ensino e 

aprendizagem; d) as informações produzidas pela ANEB fornecerão 
subsídios para a formulação de políticas públicas educacionais, com vistas à 
melhoria da qualidade da educação, e buscarão comparabilidade entre anos 
e entre séries escolares, permitindo, assim, a construção de séries históricas; 
e) as informações produzidas pela ANEB não serão utilizadas para 
identificar escolas, turmas, alunos, professores e diretores; [...] § 2º A 
Avaliação Nacional do Rendimento no Ensino Escolar - ANRESC tem os 
seguintes objetivos gerais: a) avaliar a qualidade do ensino ministrado nas 

escolas, de forma que cada unidade escolar receba o resultado global; b) 
contribuir para o desenvolvimento, em todos os níveis educativos, de uma 
cultura avaliativa que estimule a melhoria dos padrões de qualidade e 
equidade da educação brasileira e adequados controles sociais de seus 
resultados; c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino, redução das 
desigualdades e a democratização da gestão do ensino público nos 
estabelecimentos oficiais, em consonância com as metas e políticas 

estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional; (BRASIL, 2005)  

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/aneb-e-anresc
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A legislação que criou o SAEB tem como objetivo principal avaliar a qualidade e a 

eficiência da educação brasileira e para tanto, pretendeu com a divulgação dos dados oficiais 

e resultados uma reflexão adequada e uma postura propositiva, que pudessem contribuir para 

significativas mudanças no cenário educacional brasileiro. Uma vez que, a partir desses dados 

tornar-se-ia possível medir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. O 

próprio site do Inep trata de definir as características e objetivos das avaliações censitárias e 

assim determina: 

 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc (também 

denominada "Prova Brasil"): trata-se de uma avaliação censitária 
envolvendo os alunos da 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino 
Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, 

com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas 
públicas. Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 
alunos matriculados nas séries/anos avaliados, sendo os resultados 
disponibilizados por escola e por ente federativo.  

 

Para Oliveira (2011) além de avaliar a qualidade do ensino das escolas, o Saeb pode 

desenvolver, a partir de seus resultados, um diagnóstico do sistema educacional brasileiro e 

de alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, fornecendo um 

indicativo sobre a qualidade do ensino que é ofertado e sobre isso contribui ao afirmar que: 

 

O Saeb foi criado com o objetivo de conhecer os resultados da educação 
básica e verificar até que ponto os resultados esperados eram alcançados. 
Com base em informações sobre rendimentos dos estudantes, gestão escolar, 
prática docente, dentre outras, o seu propósito era, e ainda é, identificar os 

focos de intervenção prioritárias para a gestão governamental macro, nas 
esferas municipais, estaduais e federais. Sendo assim, podemos dizer que 
além de servir para implementar as propostas do novo modelo estatal, ele 
também contribui para uma compreensão mais aprofundada da situação do 
ensino-aprendizagem no país. (OLIVEIRA, 2011, p. 118-119) 

 

 Conhecer os resultados das avaliações censitárias pareceu o caminho seguro para 

analisar o contexto no qual está inserido a educação brasileira, suas fragilidades e principais 

problemas a serem superados. Poderiam dessa forma, garantir dados concretos para que as 

políticas públicas fossem capazes de assegurar mudanças e priorizar ações concretas que 

correspondessem às demandas de cada esfera de ensino. 

 No capítulo 2 dessa pesquisa já abordamos o encontro de Jomtien, onde estiveram 

reunidos o Brasil e demais países em busca de soluções para a grave crise na qual a educação 

esteve imersa pelo mundo. Da Conferência Mundial de Educação para Todos, nasce no 
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Brasil, dentre outros compromissos, o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) 

que se preocupou em institucionalizar a avaliação externa, para que a mesma pudesse 

promover a busca pela qualidade em educação.  

Tal medida representava no âmbito da Conferência o desejo e a determinação de 

sistemas de avaliação da educação nos países, tais decisões colaboraram com a implantação 

da avaliação externa, apontada como um importante mecanismo para a obtenção de uma 

melhoria da capacidade dos sistemas educacionais. Segundo Oliveira (2011) os anos 1990 

marcam a chegada ao Brasil das avaliações em larga escala das redes de ensino, que nessa 

ocasião já correspondia a uma prática em outros países. Configuraram-se importantes 

mediadores para a consolidação das avaliações externas a promulgação da LDB e a 

elaboração dos PCN, aqui relacionados por Oliveira (2011):  

Nos anos seguintes, com a promulgação da LDB/1996, definitivamente o 

sistema de avaliação ganhou força de política de Estado [...]. O MEC 
centralizou o controle e estabelecimento das diretrizes para a educação 
aumentando sua capacidade de regulação, com destaque para a elaboração 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais nortearão os 
conteúdos mínimos dos currículos escolares [...] (OLIVEIRA, 2011, p.120) 

   

 Dessa forma, os PCN passaram também a contribuir para a organização e 

padronização do conteúdo mínimo a ser trabalhado pelos professores, o que de certa maneira, 

seria um norteador para as práticas escolares, asseverando os objetivos a serem alcançados e 

avaliados, uma vez que a Matriz de Referência do Saeb contou com as orientações dos PCN. 

Outro ponto de contribuição estaria centrado no aperfeiçoamento do sistema de avaliação 

para um controle mais preciso do desempenho escolar. 

 Ao Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, do Ministério da Educação, 

integra-se ao Plano de Metas ―Compromisso Todos Pela Educação‖, já mencionado, 

instituído pelo decreto n. 6.094/20074
15

, que propôs através da articulação da União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios, em regime de colaboração, esforços para a melhoria da 

qualidade da educação básica do Brasil. 

Portanto, é possível perceber que muitas são as leis e orientações que buscaram um 

esforço para consolidar no Brasil uma política de avaliação externa dos sistemas de ensino.  

O desempenho escolar passou a interessar às políticas públicas e a apontar os desafios que se 

                                                           
15

 Decreto n. 6094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal, estados 

e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, 

visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica.  
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colocam à educação, à formação dos professores, ao controle implícito das ações e às práticas 

que constituem a profissão docente. As novas avaliações passaram a gerar expectativas em 

toda a comunidade educativa e mais uma vez percebeu-se uma eminente preocupação com a 

avaliação, com a meta, com a competência, com a Matriz Curricular e por fim com a 

colocação no Ideb. 

Dessa forma, para que seja calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB do país, a média de desempenho dos resultados da Prova Brasil e do SAEB 

são a base utilizada para os cálculos, que considera a aprendizagem dos alunos e a taxa de 

repetência e evasão escolar. O IDEB possui uma escala que varia de 0 a 6 pontos e é 

calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira - INEP no intervalo 

de dois em dois anos. A respeito desse índice, destaca-se a preocupação das escolas, 

municípios e estados e em alcançar 6 pontos até o ano de 2021. Sobre esse aspecto Oliveira 

(2011) problematiza a função dessa meta a partir da premissa que  

 

apesar da grande divulgação desse índice nos meios de comunicação, em 
propagandas com alcance nacional, atingindo inclusive aos pais dos 
estudantes, não se abriu um espaço para a discussão dessa qualidade e o 
foco continuou nos rankings. Nesta perspectiva, percebemos que o Estado 
instaura um mecanismo mais eficaz para controlar se as redes escolares 

estão atingindo os níveis de qualidade difundidos pela regulação 
transnacional. (OLIVEIRA, 2011, p.135) 

 

Como já elucidado, ao preocuparem-se com o ranking das escolas, municípios ou 

mesmo do estado, o objeto de análises críticas que deveriam ser os resultados das avaliações 

deixam de ser o foco e representam apenas um resultado numérico a ser alcançado, 

desprezando-se assim a configuração de um novo trabalho que tenha por meta a 

aprendizagem real dos discentes.   

Com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas, muitos municípios e estados 

instituíram sistemas próprios de avaliação, no caso do município de Rio das Ostras, local 

onde realizamos a investigação, o SAERO – Sistema de Avaliação do Ensino de Rio das 

Ostras foi implantado no ano de 2007 com o objetivo de diagnosticar e traçar estratégias para 

uma melhoria do ensino da rede municipal e torna-se lei municipal no ano de 2012 como se 

pode observar a seguir:  

 

Em 2007, o município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos fluminense, 
implantou o Sistema de Avaliação Educacional (Saero), com o propósito de 

reduzir a distorção idade-série e o número de reprovações. O índice de 



95 
 

desenvolvimento da educação básica (Ideb) nas séries iniciais do ensino 
fundamental das escolas municipais era então de 5,0. Quatro anos depois, 
em 2011, Rio das Ostras alcançou o índice de 5,7 e superou as metas 
estabelecidas no Ideb para aquele ano. Em razão dos bons resultados, o 

sistema de avaliação foi institucionalizado pela Lei Municipal nº 
1.764/2012. (Fonte: disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
19052 acesso em: 19 fev. 2015) 

 

A iniciativa do município recebeu destaque no cenário nacional e antes mesmo de se 

tornar lei municipal, a experiência foi uma das dez vencedoras, em 2011, do Prêmio Inovação 

em Gestão Educacional, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep). O Instituto promove esse prêmio através do Laboratório de Experiências 

Inovadoras em Gestão Educacional, coordenado pelo próprio Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep e tem a finalidade de identificar, conhecer e 

tornar públicas as experiências das redes e sistemas de ensino municipais. 

O Saero, desta forma, passou a integrar importante instrumento avaliativo para o 

município e junto com o Saeb a constituir possibilidades de informações para as gestões 

públicas, sobretudo no âmbito das escolas, observando particularidades e discussões 

individuais a partir do desempenho de cada unidade escolar. Muitas, entretanto, foram as 

críticas recebidas em decorrência das avaliações censitárias no país, ao que Oliveira (2011) 

acrescenta o fato de não perceber uma análise qualitativa das informações geradas, que 

tenham a intenção de impulsionar a real transformação das práticas e ações nas escolas. 

Torna-se importante destacar para essa investigação, que o município de Rio das 

Ostras, ao instituir o Saero, também criou um documento de referência para base de 

conteúdos da avaliação. A Referência Curricular da Rede Municipal de Rio das Ostras – 

RECRO utilizou-se das bases nacionais curriculares, dentre elas os PCN, para orientar o 

trabalho docente e, por conseguinte, a avaliação municipal. 

A figura a seguir apresenta o Ideb das séries finais, etapa pesquisada e melhor 

detalhada no próximo capítulo, do município de Rio das Ostras nos últimos cinco anos e as 

metas projetadas para o município até o ano 2021.  

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19052
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19052
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                                   Tabela 1 – Ideb séries finais do município de Rio das Ostras 
                       (Fonte: disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ Acesso em: 19 fev. 2015) 

 

É possível observar que nos anos de 2007 a 2011 o ideb superou as metas projetadas 

pelo Inep, o que pode ter representado para o município uma certa estabilidade acerca das 

diretrizes e metas a serem alcançadas, dado que no ano de 2013 a nota municipal teria 

perdido significativos pontos, chegando a quase alcançar o índice do primeiro ano de 

execução das avaliações. O fato remete-nos às observações já mencionadas sobre os 

encaminhamentos dados a esses resultados e a devida articulação com o trabalho pedagógico 

escolar no cotidiano das instituições de ensino.  

Um segundo elemento que assinalamos é representado pela figura 5 e propõe a análise 

dos índices do Ideb no ano de 2013 para as séries finais. O mapa mostra que o Brasil não  

alcançou a meta de qualidade estabelecida, as notas foram insatisfatórias e o país não atingiu 

as projeções feitas para o referido ano. Das vinte e sete Unidades Federativas (UFs), vinte e 

seis Estados e o Distrito Federal, apenas oito estados alcançaram a meta.  Como podemos 

observar a seguir. 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município 2005 2007 2009 2011 
  

2013 
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

RIO DAS 
OSTRAS 

 4.0  4.3  4.7  4.5     4.1    4.0     4.1    4.4    4.8      5.2    5.4      5.7     5.9 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/09/05/ideb-2013-ensino-melhora-pouco-nos-anos-iniciais-e-desaponta-no-medio.htm


97 
 

 

Figura 4 – Mapa do Ideb séries finais 2013 
(Fonte: disponível em:  http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/09/05/ideb-2013-consulte-a-nota-do-seu-

estado-e-veja-se-ele-atingiu-meta-do-mec.htm. Acesso em: 19 fev. 2015.) 

 

 

 

Assim, outro fator importante que merece destaque nesse ínterim é a observação de 

que em outubro do ano de 2011 aconteceram as eleições municipais e em 2014 o pleito 

estadual, marcando um período de transição governamental. O fator pode apontar uma 

ruptura nos métodos de ensino e práticas de avaliação dos trabalhos implementados por 

apenas alguns anos de uma política de governo específica. O reconhecimento da 

fragmentação de uma consistente proposta de avaliação externa evidencia-se por ocasião de 

uma descontinuidade de um processo de crescimento da aprendizagem. Oliveira (2011) 

apresenta significativa reflexão ao dizer que  

 

Analisando o anexo 1, do edital de Concorrência nº03, de 2005, que 
apresenta o projeto básico da avaliação, observamos que no texto está 
expresso que o intuito da Prova Brasil é orientar o trabalho pedagógico 
escolar. No entanto, não identificamos referência de como os resultados 
seriam disseminados e trabalhados com os gestores e com as escolas. 
Talvez, este não planejamento da divulgação dos dados, possa ter 
comprometido o maior engajamento das escolas com a avaliação. 

(OLIVEIRA, 2011, p.134) 

 

 Ao propor tal reflexão, Oliveira corrobora para o entendimento de que os resultados 

precisam receber status de política de estado, configurando-se em ações comuns e 

assegurando que os gestores escolares, bem como professores e pais estejam comprometidos 

com o processo avaliativo. É preciso que os dados sejam amplamente trabalhados por aqueles 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/09/05/ideb-2013-consulte-a-nota-do-seu-estado-e-veja-se-ele-atingiu-meta-do-mec.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/09/05/ideb-2013-consulte-a-nota-do-seu-estado-e-veja-se-ele-atingiu-meta-do-mec.htm
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que seguramente poderão exercer influência sobre eles, nesse caso, o professor. As notas não 

representarão mudanças pretendidas se não estiverem a serviço, para os alunos, professores e 

demais integrantes da equipe escolar, com a clara intenção de recolher, descrever, analisar e 

explicar o processo de ensino e aprendizagem. Uma ação regulada e refletida em função de 

um presente e de um futuro esboçado por um projeto, tanto no sentido pedagógico quanto no 

individual.  

 No modo de conceber o processo avaliativo das escolas, municípios e estados, a Prova 

Brasil tem representado uma concepção psicométrica do ensino e na busca por esses 

indicadores um fato a ser considerado é a distribuição de Matrizes de Referência da Prova 

Brasil e do Saeb como cartilhas a serem seguidas para o treinamento dos alunos. Também é 

possível encontrar na página do Inep inúmeras atividades comentadas e orientações para os 

professores, o que caracteriza de certa forma, um controle sobre as práticas pedagógicas das 

escolas, que com o intuito de alcançar bons resultados reproduzem mecanicamente essas 

atividades.  

A partir dessa concepção, a prova Brasil passa a representar uma visão opaca da 

realidade, embora muito do que se tenha aferido através dos dados apresentados tenha 

constituído um caminho para o acompanhamento e definição de estratégias de gestão escolar. 

Luckesi (2011) tem enfatizado o trabalho avaliativo que esteja a serviço de ações planificadas 

para que se produza o resultado desejado e nesse aspecto critica todo processo que não esteja 

intimamente relacionado à avaliação da aprendizagem. Temos assim uma nítida ênfase na 

avaliação intencionalmente planificada e contribui ao assegurar que 

 

A ação espontânea não oferece condições para uma avaliação operacional 
pelo fato de não ter uma direção traçada (condição para a existência da 
avaliação intencionalmente realizada), expressando-se como aquilo que 
acontece enquanto acontece, o que é diferente de alguma finalidade 
intencionalmente perseguida e, portanto construída. Na ação espontânea, o 

que ocorrer será satisfatório ou frustrante; na ação planejada, há um desejo 
claro e definido de sucesso, que expressa a meta aonde se quer chegar. 
(LUCKESI, 2011, p. 19) 

 

A avaliação vista dessa forma corresponde ao elemento articulador do processo de 

ensino e aprendizagem pelo acompanhamento que faz das ações pedagógicas e seus 

resultados junto aos alunos. Constitui, portanto, para todos os envolvidos, o inventário de um 

processo vivo, intenso e complexo, podendo significar o modo pelo qual todos os 

participantes tomam consciência de suas identidades, suas diferenças, responsabilidades e 
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avanços, na busca da autonomia necessária para alcançar objetivos concretos, não metas 

numéricas. 

O desafio proposto está em romper com a avaliação classificatória de posições e 

fortemente imbricada por fatores externos à avaliação. Ao separar o ensino da aprendizagem, 

ela pode legitimar a verificação do conhecimento transmitido, mas não constitui instrumento 

que permite saber qual a aprendizagem real do aluno e, especialmente, não permite que 

professores e alunos conscientizem-se de seus avanços e possíveis ações educativas e 

pedagógicas a se realizarem.  

Logo, a avaliação exige acompanhamento e um projeto claro de objetivos que 

subsidiem o que se pretende construir ou o que está em construção. Para Luckesi (2011), 

dessa maneira, a avaliação corresponderia tão somente a uma prática ―cega‖, uma vez que sua 

preocupação seria a busca dos resultados mais satisfatórios de qualquer projeto, seja ele qual 

for. Ou seja, é possível afirmar que há uma confiabilidade técnica a ser atribuída ao Ideb, mas 

ele se restringiu, através de suas avaliações, a determinar quais escolas, municípios e estados 

atingiram a meta, ou ainda, quem tem ou não qualidade, medidas estatísticas pouco relevantes 

para um projeto pedagógico construtivo.  

Observo, por conseguinte, que há uma divergência nas propostas pedagógicas que 

hoje norteiam a educação no país. Por ocasião das avaliações externas, as instituições de 

ensino deixam de tomar como ponto de partida a realidade social em que as escolas estão 

inseridas, seu papel como formadora de cidadãos, para percorrer uma meta a ser aferida. Essa 

atitude não encontra legitimidade nas orientações nacionais (PCN) ao propor um ensino que 

valorize a construção individual, o respeito às diferenças e a valorização das múltipla s 

linguagens na construção do aprendizado. Também configura ideia antagônica a 

estrangulação dos currículos escolares em detrimento a um estudo simplista das matrizes das 

avaliações externas, bem como o não reconhecimento das peculiaridades regionais que hoje 

constituem um país continental como o Brasil. 

Ora, trata-se a partir dessa concepção, que as políticas públicas estiveram mais 

preocupadas com o monitoramento das redes do que de fato com o desempenho escolar dos 

alunos, o que ainda nos remete a outro fator a ser evidenciado nesse contexto, a total ausência 

de discussões no âmbito escolar. Seus principais atores, os professores, estiveram distantes 

dos debates e indagações sobre a pertinência e relevância das atividades desenvolvidas na 

área pedagógica. As metas da prática educativa na escola correlacionam-se com a prática 

docente, tornando-se impossível dissociá-las, todavia nenhum esforço será válido se a 

avaliação não tiver como base esse parâmetro. Afinal, com que intenção estaríamos 
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trabalhando se não nos guiarmos, pelas orientações previamente estabelecidas pela LDB, 

pelos PCN e ENEM, cujos objetivos encerram sempre um discurso de formar cidadãos ativos 

e críticos. 

 

3.4  Avaliações Censitárias: avaliar ou medir a educação? 

  

 Nossas heranças pedagógicas foram tratadas no primeiro capítulo desta pesquisa e 

retomadas agora, fazem memória às práticas pedagógicas de avaliação praticadas pelos 

religiosos católicos da Companhia de Jesus. A pedagogia jesuítica criou regras e normas que 

garantissem uma administração comum e uniforme em todos os seus colégios, denominada 

Ratio Studiorum, na qual também foram determinadas, segundo Luckesi (2011) em capítulos 

específicos, as práticas dos exames escolares.  

 Os mais de 400 anos que separam a contemporaneidade dos ensinamentos jesuíticos 

não apagaram as marcas de um ensino que pensou a avaliação como classificatória e punitiva. 

A valorização ao mérito para boas notas foi destacada por Luckesi e correspondia a uma 

dedicação particular de cada aluno que  

 

para tanto, o estudante tinha de dedicar-se mais que os outros e submeter-se 
a exames específicos, a fim de classificar-se para prêmios estabelecidos 
oficialmente na Ratio Studiorum e nos próprios colégios. [...] Usualmente o 
prêmio era ter o nome publicado nas listas, que indicavam a graduação 
decrescente dos melhores aos piores, e homenagens públicas de honra e 

mérito praticadas nas salas de aula e nos colégios como um todo. 
(LUCKESI, 2011, p. 243) 

 

 É no contexto dessa compreensão pedagógica disciplinadora que aproximo a reflexão 

sobre o pensamento vigente no país acerca das avaliações censitárias. Apesar dos discursos 

de renovação das práticas pedagógicas, importa observar que há uma nítida impressão de que 

continuamos praticando avaliação como fizeram os padres jesuítas. 

 Trata-se, ao mesmo tempo, de um trabalho classificatório e também punitivo se 

pensarmos na maneira como se organizaram as principais avaliações do país. Ao atribuir 

prêmios aos municípios por seus desempenhos, ou mesmo, verbas específicas para os 

primeiros colocados no ranking das notas, o Estado parece manter atualizado o pensamento 

punitivo do século XVI. A educação assim estaria destinada aos melhores, àqueles que 

alcançam metas, pontos e escalas, desprezando os que não possuem o mesmo desempenho. 
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 Parece-me mais coerente, do ponto de vista de uma avaliação construtiva, que 

municípios que tivessem os menores desempenhos tivessem garantidos maiores 

investimentos, o que talvez, pudesse contribuir para a melhoria do ensino e, por 

consequência, melhores resultados. Também com esse pensamento, a experiência escolar do 

aprendizado poderia ser melhor empreendida caso a avaliação assumisse uma postura oposta 

ao simples exercício de investigação. Para Luckesi (2011) só faz sentido trabalhar com 

avaliação se houver desejo de buscar soluções. Nesse sentido, o autor utiliza-se de uma 

comparação metafórica que concerne o pensamento aqui pretendido ao afirmar que: 

 

Seria insano investir em atos de avaliação, caso não houvesse desejo de 

investir na melhoria para o futuro. Nenhum empresário faz avaliação da sua 
empresa em funcionamento exclusivamente para classificá-la em boa, média 
ou ruim: ele a avalia para encontrar a melhor solução para os impasses que 
enfrenta; ele a avalia com o olhar voltado para as possibilidades futuras de 
sucesso. (LUCKESI, 2011, p. 184) 

 

 Dessa forma, o mesmo deveria acontecer com nossos processos avaliativos escolares. 

Constituídos como investigativos, encerram as possibilidades de subsidiarem soluções para 

os problemas da educação brasileira. A avaliação significa, nesse contexto, apenas um 

instrumento e o ato de avaliar restringe-se a um dos muitos fatores mediadores do ensino-

aprendizagem. Dentre os fatores destaca-se a relação entre professor e aluno. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 diz que cabe ao 

professor participar da elaboração do projeto político pedagógico da escola, proceder ao 

planejamento do ensino e zelar para que a aprendizagem seja satisfatória, é possível então 

perceber que o professor assume figura central no processo da aprendizagem, mas ao 

observar, por exemplo, a Prova Brasil em suas determinações, o professor não se encontra 

como participante da elaboração, das análises e decisões.  

 Como então conceber a avaliação que mede o desempenho dos alunos distante da 

prática escolar? O ato de avaliar uma escola deve propor um meio de tornar os atos de ensinar 

e aprender produtivos e satisfatórios, o que tornaria legítima a investigação que se tem feito 

por todo o país. Ressalto, ainda, a indicação da própria LDB - 9.394/96 acerca do currículo 

para o Ensino Fundamental que preconiza o respeito às realidades locais e as necessidades 

dos alunos assim determinadas:  

 

O currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, 
complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 
escolar por uma parte diversificada. A base nacional comum e a parte 
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diversificada do currículo do Ensino Fundamental constituem um todo 
integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos. A 
articulação entre a base nacional comum e a parte diversificada do currículo 
do Ensino Fundamental possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de 

formação básica do cidadão com a realidade local, as necessidades dos 
alunos, as características regionais da sociedade, da cultura e da economia e 
perpassa todo o currículo. (BRASIL, 1996, p.113) 

 

 Assim, ao propor um currículo constituído em base nacional e em uma parte 

diversificada a lei pretendeu garantir que as singularidades de cada região do Brasil fossem 

observadas e respeitadas nos currículos escolares, fato que não evidenciamos nas Matrizes 

Curriculares da Prova Brasil e Saeb. Talvez seja oportuno sublinhar as diferenças assumidas 

dentro de um mesmo estado pelos muitos municípios que o compõe e para tanto apresento os 

indicadores do Ideb 2013 do Estado do Rio de Janeiro para os municípios com maiores 

índices, listados em ordem decrescente a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico 1 – Melhores avaliações do IDEB no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: disponível em: http://economianortefluminense.blogspot.com.br/2014/09/as-melhores-avaliacaoes-do-

ideb-em-2013.html acesso em: 19 fev. 2015.) 

 

 

 Os municípios apresentados com as melhores notas no Ideb em 2013 apresentam 

diferenças socioculturais, geográficas, populacionais e, sobretudo, no que se refere ao Índice 

de Desenvolvimento Humano - IDH populacional. Desse modo, uma questão se sobrepõe a 

partir das avaliações, seria possível avaliar sob os mesmos critérios municípios tão distintos 

entre si e ainda atribuir-lhes uma classificação?  

 A presente indagação será retomada no capítulo 4 desta pesquisa ao refletirmos mais 

especificamente sobre o município de Rio das Ostras e analisarmos os dados oriundos da 

investigação que empreendemos. Um dado, entretanto, precisa aqui ser elucidado e 

http://economianortefluminense.blogspot.com.br/2014/09/as-melhores-avaliacaoes-do-ideb-em-2013.html
http://economianortefluminense.blogspot.com.br/2014/09/as-melhores-avaliacaoes-do-ideb-em-2013.html
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corresponde à dialética que se estabeleceu entre avaliações censitárias e as leis que norteiam e 

orientam a educação por todo país, mais precisamente a LDB e os PCN. 

 Para Luckesi (2011), por vezes, prendemo-nos aos múltiplos levantamentos de dados 

sobre o desempenho do educando, da escola ou do sistema de ensino, mas efetivamente não 

buscamos soluções adequadas que ajude de fato a uma mudança da prática pedagógica, a 

qualidade do ensino a ser alcançada ou sobre o papel dos gestores e professores sobre esses 

resultados.  

Para melhor compreender a questão, recorro à LDB em sua Seção I Das Disposições 

Gerais Art. 22. , onde é determinada a finalidade da educação básica, que deve desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. É possível perceber 

uma contradição entre o que preconiza a lei e o papel destinado às avaliações de rendimento 

escolar, uma vez que ao investigar falhas ou problemas, as mesmas traduzem-se em números 

enviados aos gestores e assumem a função estatística de um dado, um índice.  

Como a comunidade educativa não esteve diretamente mobilizada para o trabalho 

avaliativo, também não estará para investir na melhoria da aprendizagem. Nesse contexto, o 

professor acaba sentindo-se vigiado, controlado e sua práxis é mais uma vez colocada à 

prova. De forma geral, esses resultados figuram como algo externo, que nada ou quase nada 

representam para a comunidade.  

Vianna (2005) citado por Oliveira (2011), alerta para o fato de esses resultados 

causarem grande impacto na sociedade e de que a veiculação na mídia poderia causar 

distorções dos fatos, de maneira que só interessassem a repercussão dos índices diante do 

público. Logo, estariam as preocupações assinaladas pela LDB com o educando, com a sua 

efetiva progressão e a formação cidadã relegadas a segundo plano. Também os parâmetros 

assinalam a preocupação com o desenvolvimento do aluno, seu sistemático crescimento e 

fizeram parte do discurso do Ministro da Educação e do Desporto, Sr. Paulo Renato Souza, 

em texto destinado aos professores: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um 
lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país 
e, de outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais 
comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, 
pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter 

acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 
reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. (BRASIL, 1998, 
p. 5) 
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 Ao referir-se à escola como espaço idealizado para a construção e exercício da 

cidadania e ao dirigir essas palavras aos professores, parece-me claro que a relação entre 

esses dois atores estava em conformidade com as exigências do que se compreende como 

ensino-aprendizagem. Entretanto, algumas distorções nas escolas podem ter gerado a 

impressão de que as avaliações são recursos para controles disciplinares e a imposição de 

metas a alcançar. Dessa maneira, também as avaliações estariam em caminho oposto ao 

pretendido pelos PCN, ao não reconhecerem na prática pedagógica do professor a autonomia 

necessária para o desenvolvimento didático-metodológico coerente com o seu contexto de 

trabalho.   

 Logo, a análise aqui apresentada sobre os sistemas avaliativos utilizados em nosso 

país remete-nos aos instrumentos disciplinadores ou de controle que cerceiam a prática 

pedagógica docente. Destacam-se os equívocos a partir de possíveis rótulos aos alunos, aos 

municípios e aos professores emanados de uma prática avaliativa sem o claro desejo de 

contribuir para uma prática pedagógica renovada. Assim, as boas notas ou bons índices 

alcançados, podem não retratar fielmente as boas práticas desenvolvidas no ambiente escolar 

o que seguramente, impossibilitaria o crescimento da prática reflexiva do professor. 
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4  PRÁTICAS DOCENTES E A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA PESQUISA  

 

 O quarto e último capítulo deste trabalho trata das análises propostas a partir da 

investigação empreendida e constitui o cerne desta pesquisa. Para a efetiva coleta de dados, a 

observação real do ambiente escolar por um período de dois meses garantiu a proximidade 

entre a pesquisa e a prática pedagógica dos professores de língua portuguesa do 9º ano do 

Ensino Fundamental.  

 Desta forma, o capítulo apresenta o método, tipo e abordagem de pesquisa eleitos para 

o desenvolvimento dessa investigação. Também explicitamos a forma de seleção dos sujeitos 

pesquisados e o contexto em que estão inseridos, os instrumentos de coletas de dados, a 

organização e procedimentos de análise e interpretação utilizados para investigar em que 

medida a prática de ensino tem colaborado para um ensino mais produtivo de língua materna.  

Para tanto, recorremos à aplicação de um questionário (Apêndice B), cuja intenção era 

confrontar informações sobre a prática pedagógica docente e a maneira como os alunos 

percebem essa prática. 

 Também a entrevista com os docentes (Apêndice C) serviu-nos como amostra para o 

detalhamento e análise das evidências extraídas da observação das práticas pedagógicas dos 

professores de Língua Portuguesa em sua efetividade em sala de aula. 

 

4.1  Contexto de Investigação: o município de Rio das Ostras 

 

 O município de Rio das Ostras localiza-se a cerca de 170 quilômetros do Rio de 

Janeiro, um dos poucos balneários que conta em seu relevo com praias, rios e lagoas. 

Banhada por uma extensa área costeira, com aproximadamente vinte e oito quilômetros, o 

Município hoje é considerado referência em iniciativas culturais permanentes que deram 

início a programas e projetos de geração de emprego e renda.   

Conhecida então como Baía Formosa no século XIX
16

, foi um próspero arraial e seu 

crescimento se deu ao redor da igreja e do Poço de Pedras. O Rio das Ostras, nome do rio que 

posteriormente dará nome à cidade, era rota de tropeiros e comerciantes.   

 

 

                                                           
16

 Os dados sobre o município de Rio das Ostras foram extraídos do site da prefeitura municipal disponível em 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html. Acesso em: 01 mar. 2015. 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html
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Figura 5 – Município de Rio das Ostras 
(Fonte: disponível em http://imoveis.mitula.com.br/detalle/1021/96776472780725733/8/1/aluguel-carnaval-rio-

ostras-costa-azul. Acesso em: 01 mar. 2015.) 

 

No início do século XX, Rio das Ostras era conhecida como Terra dos Peixes, uma 

aldeia de pescadores com abundante pesca no rio e mar, segundo depoimentos dos antigos 

moradores que foram reunidos em um livro de mesmo título, publicado em 1997.  

A expansão turística e a construção da Rodovia Amaral Peixoto, na década de 1950, 

definitivamente contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Sua emancipação político-

administrativa ocorreu em 10 de abril de 1992. Desde então, seu crescimento é considerado o 

maior do interior do Estado, cerca de dez por cento ao ano, distribuído em uma área territorial 

de 232 Km² de extensão.  

O município em 2014, segundo o último censo, era formado por uma população de 

mais de cem mil habitantes e para acompanhar o intenso crescimento populacional destaco o 

gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Dados Populacionais de Rio das Ostras de 1996 - 2014 
(Fonte: disponível em http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html. Acesso em: 01 mar. 2015.) 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html
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 Os dados, como se pode observar no gráfico, apontam para um crescimento 

populacional de aproximadamente quatrocentos por cento de aumento em dezoito anos, algo 

surpreendente se compararmos ao crescimento populacional de outras cidades do entorno. O 

resultado do Censo 2010, realizado pelo IBGE, indica 105.676 pessoas em Rio das Ostras em 

1º de agosto de 2010, data de referência. Em comparação com o Censo 2000, ocorreu um 

aumento de 69.257 pessoas. Esse número demonstra que o crescimento da população 

riostrense no período foi de 190,17%, ainda maior do que o observado na década anterior 

(100,16% entre 1991 e 2000). O Censo 2010 mostra também que a população urbana 

permanece com o mesmo percentual; tanto em 2000 quanto em 2010, 95% da população 

riostrense vive na área urbana.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Composição do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(Fonte: disponível em http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html. Acesso em: 01 mar. 2015) 

 

 

Tabela 2 – composição do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(Fonte: disponível em http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html Acesso em: 01 mar. 2015) 

 

ANO 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,1 70,1 76,3 

Renda per capita (em R$ de 2000) 332,51 658,42 1.051,19 

Índice de longevidade 0.702 0.751 0,854 

Índice de educação 0,210 0,447 0,689 

Índice de renda 0,599 0,709 0,784 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,445 0,62 0,773 
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É possível, a partir do gráfico e da tabela que apresentam a composição do índice de 

desenvolvimento humano municipal, verificar que o município tem um bom crescimento, 

chegando a dobrar em dez anos a renda per capta da população. Também se destaca o 

aumento do índice de educação e o índice de renda, o que apresenta um contexto favorável 

para os resultados do Produto Interno Bruto – PIB, indicando que a economia progrediu. 

4.1.2 Os sujeitos envolvidos na pesquisa  

 

           A Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras possui quarenta e quatro escolas que 

atendem a cerca de vinte e dois mil alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Conta 

ainda com o trabalho do Instituto de Educação – IMERO com o curso de Formação de 

Professores e Educação de Jovens e Adultos em várias escolas da cidade.  

 Considerando o interesse dessa pesquisa em analisar a prática docente nas turmas de 

9º ano, de uma escola pública no município de Rio das Ostras, o primeiro passo foi eleger 

dentre todas as unidades uma que nos aproximasse de algumas reflexões já determinadas em 

nossos objetivos para esta investigação. Uma vez selecionada, a Escola Municipal Inayá 

Moraes D‘Couto atendia a duas necessidades previamente estabelecidas:  ter um número 

significativo de turmas de 9º Ano e professores distintos para cada turma, o que aumentaria o 

campo de observação e análise. 

 Dessa maneira, passamos a contar com cinco turmas de 9º Ano e quatro professores 

de Língua Portuguesa. Outro fator bastante relevante para a escolha está no fato de a escola 

ter recebido no ano de 2013 a maior nota do Ideb (8,2) no município, índice que também 

seria analisado. Considerando nossa experiência profissional, somada à participação da 

referida série em importantes avaliações censitárias do país e nosso objeto de investigação, 

definimos os sujeitos envolvidos. 

 Uma vez eleita a escola, buscamos compreender como se organizava a equipe gestora 

para realizar os trabalhos de orientação pedagógica, coordenação e planejamento das ações na 

comunidade educativa. Assim, tomamos conhecimento de que as escolas do município 

contavam com um diretor e um diretor adjunto, um orientador educacional (OE) por 

segmento, um orientador pedagógico (OP) por escola e um coordenador pedagógico. Este 

último profissional pertencente à Casa da Educação, uma coordenadoria que pertence à 

Secretaria de Educação, responsável por administrar a formação continuada dos professores, 

oferecer atividades de formação.  
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 A escola Municipal Inayá Moraes D‘Couto está localizada em um bairro periférico do 

município e em dezembro de 2014  possuía 1349 alunos. Atende ao Ensino Fundamental: 

Anos Iniciais - 4° e 5° Ano de Escolaridade - Anos Finais - 6º, 7º, 8º e 9° Ano de 

Escolaridade. Educação de Jovens e Adultos: Módulo I - Fases I, II e III - Módulo II - Fases 

I, II, III e IV, nos horários da manhã, tarde e noite.  

 A escola possui uma boa estrutura física, com espaços para atividades esportivas e de 

recreação. Também seu espaço interno é bastante agradável, com salas amplas, porém pouco 

arejadas. Destaco que a acústica da escola, devido a seu projeto de arquitetura, não favorece 

para um ambiente silencioso. O teto de policarbonato no centro do prédio contribui para a  

incidência do sol e do barulho. A seguir imagem do pátio da escola e salas de aula ao fundo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Foto da Escola Inayá Moraes D’Couto 

Fonte: disponível em http://inayamdcouto.blogspot.com.br/archive.html. Acessado em: 02/03/2015) 

 

  

 Os professores das séries finais do Ensino Fundamental no município de Rio das 

Ostras precisam cumprir uma carga horária semanal que perfaz um total de 20 horas 

semanais, divididos da seguinte maneira: 13h20 em sala de aula, 2 horas utilizadas para 

planejamento na escola, 2 horas e 40 minutos para planejamento ou atividades em casa e 2 

horas de atividades na Casa de Educação. As atividades da Casa de Educação são oferecidas 

em formato de cursos, oficinas ou palestras que podem corresponder a até 120 horas de 

atividades.  
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 A partir de 2013 a gestão política da atual Secretaria Municipal de Educação propôs a 

abertura do ano letivo com um trabalho de formação continuada, denominado ―Encontros 

com Quem Gosta de Ensinar‖, toda a rede municipal participa dos trabalhos. A programação 

é enviada para as unidades escolares e os professores escolhem e se inscrevem na atividade 

que desejar. No dia do encontro comparecem ao polo onde será realizado o evento (Colégio 

Municipal Profª América Abdala). Participam, avaliam e sugerem temáticas para que possam 

ser utilizadas na programação de formação da rede durante todo o ano letivo.  

A partir de março nova programação é encaminhada para as unidades escolares com 

cursos, oficinas e palestras. Os profissionais escolhem a atividade de seu interesse, realizam a 

inscrição e passam a frequentar a atividade na Casa da Educação. Ao final do curso retiram a 

declaração ou certificação na Divisão de Certificação do Departamento de Formação 

Pedagógica. 

Cada profissional poderá participar de quantas atividades desejar, respeitando sua 

carga horária, e poderá ainda,  durante o ano, sugerir novas temáticas de acordo com as 

demandas identificadas no contexto escolar ou com necessidades do seu ciclo de vida 

profissional. 

O Departamento de Formação é formado por uma equipe de coordenadores com 

especializações e alguns mestrandos, que realizam as atividades de acordo com a demanda 

identificada pela rede.  Através de parceria com as universidades UFF, UFRJ, USP, Estácio 

de Sá, Fundação CECIERJ - Praça da Ciência, algumas formações acontecem sob a 

responsabilidade dessas instituições.  

 Os professores envolvidos nessa pesquisa inserem-se no projeto de formação 

continuada do município e serão apresentados a seguir. Foram organizados a partir da 

identificação ―professor‖, seguido de um numeral de 1 a 4. Previamente acordamos que seria 

mantido, por uma questão ética, o sigilo das identidades dos participantes. 

 

Professor/ 

Turma 

Formação Tempo de Profissão Tempo de atuação Condição Funcional 

Prof. 1 

 903 e 904 

Língua Port./ Lit. 18 anos 18 anos   concursado 

Prof. 2 901 Língua Port./ Inglês 15 anos 10 anos    contratado 

Prof. 3 

902 

Língua Port./ Inglês 8 anos 1 ano    contratado 

Prof. 4  905 Língua Port./ Inglês 10 anos 10 anos    contratado 

Tabela 3 – Sujeitos Envolvidos 
Fonte: dados da pesquisa 
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 Dos quatro professores participantes da pesquisa, apenas um é de fato servidor 

público do município, os demais ingressaram na rede por meio de contratação. O professor 1, 

apesar de trabalhar no município, mora na cidade do Rio de Janeiro e precisa deslocar-se 

semanalmente para Rio das Ostras, também possui outros dois vínculos de trabalho em seu 

município de origem. Quanto aos demais todos residem no município de Rio das Ostras.  

 O professor 1 também é o único com formação em Língua Portuguesa e suas 

respectivas literaturas e conta em sua formação acadêmica com o curso de mestrado em 

Literatura Portuguesa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Os demais professores 

possuem apenas graduação em Letras – Português\Inglês. Também ressalvo que o professor 

2, o professor 3 e o professor 4 não possuem experiência no ensino de língua portuguesa. Os 

professores 2 e 4 sempre ministraram a disciplina de inglês em anos anteriores e o professor 3 

não possuía nenhuma experiência com a prática de ensino de língua portuguesa.  

 Estiveram envolvidos na pesquisa de maneira espontânea, concordaram em contribuir 

com a entrevista solicitada (Apêndice B), bem como autorizaram juntamente com a equipe 

gestora com a observação de suas práticas pedagógicas por um período de dois meses.  

 Os alunos das cinco turmas de 9º Ano possuem idades entre 14 e 17 anos e somam um 

total de 132 alunos, dos quais 118 responderam ao questionário (Apêndice C). As cinco 

turmas estão divididas nos horários da manhã (3 turmas) e tarde (2 turmas).  As turmas 901, 

902 e 903 constituem-se de alunos mais novos do 9º Ano, enquanto as turmas 904 e 905 de 

alunos mais velhos. As turmas são submetidas a duas avaliações sistêmicas: o SAERO que 

acontece anualmente e a Prova Brasil – bienalmente.  

 

4.2 Metodologia  

 

 Para alcançar os objetivos dessa investigação foi necessário percorrer um caminho 

metodológico que nos possibilitasse, no que tange o ensino de língua portuguesa, a 

proximidade com as práticas pedagógicas docentes. Para tanto a observação em sala de aula 

do cotidiano escolar por um período aproximado de dois meses e a inserção do pesquisador 

no contexto de análise garantiram uma maior fidelidade entre as análises e o objeto a ser 

investigado.  

Igualmente, investigamos as práticas pedagógicas, nosso objeto de estudo, segundo a 

possibilidade de conhecer e analisar o impacto das ações docentes sobre a aprendizagem dos 

alunos de 9º ano, buscamos identificar a forma como os professores apropriam-se das 
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contribuições das orientações nacionais (PCNs) para sua prática e ainda, verificamos quais 

fatores influenciam diretamente à prática profissional com relação ao ensino de língua e a 

metodologia de trabalho adotada. 

Com essa perspectiva, a escolha pelo método utilizado justifica-se por possuir uma 

dimensão empírica, portanto, assumimos a abordagem qualitativa como fonte concreta para a 

obtenção dos dados os quais nos serviram para análise e reflexão da realidade em que estão 

inseridos os indivíduos dessa investigação, que de certa forma, realizam concretamente as 

relações de aprendizagem investigadas. 

Assim, ponderamos que a pesquisa qualitativa representava um processo de reflexão e 

análise da realidade, fato que poderia assegurar um caminho mais seguro para a compreensão 

pormenorizada do objeto pesquisado, uma vez que o insere em seu contexto. Os dados 

coletados para as análises são oriundos do contato direto da pesquisa com a realidade, nesse 

caso, a prática pedagógica dos professores e a relação dos alunos com essa prática. O registro 

de observação foi o elemento fundamental da análise. 

Logo, para o início da investigação, precisamos proceder a um contato com a Casa da 

Educação, setor mencionado anteriormente, que coordena a formação pedagógica das 

escolas. No início de julho marcamos via telefone uma entrevista com a coordenadora 

responsável. Nosso primeiro contato foi com a Coordenadora Pedagógica da Casa de 

Educação, srª Eliara Fialho Ribeiro que demonstrou interesse e receptividade para contribuir 

com a pesquisa. A conversa constitui-se de um momento informal, onde apresentamos a carta 

de apresentação (Apêndice A) direcionada à direção da escola Inayá Moraes D‘Couto.  

Diante das competências apresentadas para o setor, procurei entender como se 

organizavam no município as escolas, de que maneira a Casa da Educação planejava a 

formação continuada dos professores e em que medida regulava o trabalho das escolas. Com 

intuito de ter uma visão mais abrangente de como se relacionavam as escolas e o órgão 

pertencente à Secretaria de Educação Municipal – SEMED, os questionamentos já nos 

serviriam de análise para a compreensão da prática e formação continuada dos professores. 

Na medida em que eram respondidas, tomávamos nota em um caderno de observação, que 

seria a partir deste momento o principal instrumento utilizado para a pesquisa. 

A coordenadora da Casa de Educação colocou-se à disposição para fornecer quaisquer 

dados necessários e prontamente enviou por e-mail as propostas de trabalho para a formação 

continuada no ano de 2014 para a rede de ensino. Também nos autorizou a proceder com a 

investigação na escola selecionada. 
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O segundo momento então, foi determinado pelo contato com a escola através de 

visita e entrega da carta de apresentação à direção. Neste mesmo dia os horários, nomes e 

turmas dos professores foram entregues para que pudéssemos organizar as datas de 

observação. Também a direção apresentou-nos à equipe escolar e a duas professoras de 

língua portuguesa do 9º Ano, que nesse dia trabalhavam na escola. Marcamos o primeiro dia 

de observação para o dia 31 de julho, seguindo a disponibilidade dos horários apresentados. 

O primeiro contato com os demais professores foi mediado pela coordenação 

pedagógica que nos apresentou antes que começássemos as observações. Marcamos um 

horário, que na verdade correspondia a um tempo disponível para o planejamento das aulas, 

tempo em que os professores estariam livres para uma conversa inicial. Dessa forma, 

procuramos nos aproximar e estabelecer um vínculo, esclarecendo que o trabalho fazia parte 

de uma pesquisa acadêmica, que também atuávamos como professora de língua portuguesa e 

que as observações, entrevistas e questionários eram de caráter sigiloso. 

Antes do início das observações procuramos conhecer o professor, sua origem, tempo 

de atuação, o tipo de vínculo estabelecido com a prefeitura, características de sua formação e 

impressões sobre a profissão e a maneira como se organizava no município, a relação entre a 

formação e as reais demandas de sala de aula. Esse primeiro momento foi caracterizado pelo 

desejo de aproximação, poucas anotações e uma atitude informal que procurou estabelecer 

uma relação de igualdade entre os participantes. 

De maneira geral, não encontramos resistência à pesquisa, nem à presença em sala de 

aula como método escolhido. Entretanto, alguns fatores externos algumas vezes 

comprometiam o trabalho de observação, como exemplo destaco os jogos internos da escola, 

momento em que não houve aula, falta dos professores e projetos externos. 

As observações começam juntamente com o início do 3º bimestre escolar e devido à 

necessidade de adaptação ao tempo e aos objetivos traçados, avançamos para o 4º bimestre. 

Os alunos também recebem com naturalidade a presença de alguém observando a aula, 

demonstram curiosidade acerca do trabalho e após apresentação mediada pelos professores, 

passamos a frequentar as aulas semanalmente, sem causar nenhum estranhamento. 

A partir desse momento, todas as observações relevantes eram anotadas no caderno de 

observação, que passou a constituir um diário de investigação. A rotina escolar recebeu 

destaque em nossas anotações e análises. Também passamos a anotar e analisar os conteúdos 

dados em sala de aula, sobretudo os que precisavam ser copiados do quadro pelos alunos em 

seus cadernos. A observação do trabalho pedagógico da escola fora da sala de aula também 

fez parte das anotações e reflexões que apresentaremos na próxima seção.  
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Depois desse período de observação, concluímos que a entrevista gravada com os 

professores seria o melhor método para registro e posterior análise. As informações coletadas 

oralmente corresponderiam a respostas mais próximas da realidade, sem uma preocupação de 

uma escrita previamente construída para atender a uma expectativa. Marcamos assim, a data 

final para as observações e a primeira quinzena de outubro para as gravações das entrevistas. 

Foi nossa intenção, a partir das entrevistas com os professores, confrontar os discursos 

sobre o ensino de língua portuguesa e a prática de sala de aula, analisando quais fatores 

influenciam diretamente a prática profissional e a metodologia de trabalho adotada. Por isso, 

selecionamos nove perguntas que orientaram a entrevista.  

Também por essa ocasião preparamos o questionário que seria aplicado aos alunos, 

apresentamos aos professores para que tomassem conhecimento das questões e organizamos 

o roteiro de investigação com doze perguntas, cinco abertas e sete fechadas.  

Escolhemos um aluno do 8º Ano da mesma escola para referendar o questionário, 

direcionamos a escolha a partir da idade, portanto procuramos dentre os alunos aquele que 

tivesse a maior idade. A aplicação de testagem buscou a adequação das perguntas e a 

observação de possíveis ambiguidades, além de falhas em alguns itens de respostas.  Dessa 

forma, assim que as alterações e acertos foram feitos, tornou-se possível definir a data para 

aplicação. No dia 23 de outubro de 2014 faríamos a entrega dos questionários, que seriam 

aplicados e recolhidos no mesmo dia. 

Os professores ajudaram na entrega dos questionários, mas colocaram-se em 

colaboração com esta pesquisa quando procuraram não intervir nas respostas. Quando 

solicitados por ocasião de alguma pergunta, conduziam para a pessoa do pesquisador as 

respostas e explicações necessárias. Nesse dia dos 132 alunos do 9ºAno, das cinco turmas, 

apenas 118 alunos participaram da pesquisa, os demais faltaram à aula no dia. 

As questões propostas no questionário dos alunos versavam sobre a percepção de cada 

aluno acerca das aulas de língua portuguesa e sobre a prática do professor que ministrava a 

disciplina. Também se destaca o objetivo de coletar informações sobre a relação dos alunos 

com a língua materna, a forma como concebem a disciplina e, sobretudo, evidenciar em que 

medida a prática do professor pode impactar sobre a aprendizagem dos alunos. 

Tão logo recolhemos os questionários empreendemos o trabalho de análise e 

tabulação das respostas que foram demonstradas em gráficos. As sete perguntas fechadas em 

gráficos e as cinco abertas em tabelas e gráficos. Quanto à entrevista concedida pelos 

professores foram transcritas para o diário de investigação e analisadas primeiro 
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individualmente, depois propondo um comparativo entre os pares e por último confrontando 

com as respostas dadas pelos alunos. 

 

4.3  Ensino de Língua Portuguesa e prática docente: análise dos dados 

 

 Nesta seção, destacamos as análises da prática dos professores observadas durante o 

período de investigação, a entrevista concedida pelos mesmos, e ainda, a descrição e análise  

dos dados obtidos no questionário aplicado aos alunos, a fim de evidenciarmos de que forma 

os professores têm efetivado suas práticas pedagógicas no que tange o ensino de língua 

materna. 

 Procuramos confrontar as respostas concedidas na entrevista dos professores com as 

respostas dadas pelos alunos, além de considerar todas as anotações feitas durante a 

observação que nos serviram de mote para as reflexões a seguir apresentadas. Para iniciarmos 

a apresentação dos dados, começaremos fazendo uma análise das observações da rotina das 

turmas e, por conseguinte, das práticas pedagógicas dos professores. 

 As turmas dos 9º anos não são muito numerosas, uma média de 30 alunos por turma. 

Embora pequenas, se comparadas à realidade de outros municípios, as turmas são bastante 

falantes e há dificuldade de concentração. O início da aula, de maneira geral, é caracterizado 

por um longo período de espera e pedido dos professores para que se organizem. Observamos 

que se perde muito tempo até que todos estejam sentados em seus lugares e que peguem o 

material solicitado, na maioria das vezes o caderno. A turma possui um livro didático, 

intitulado, Jornadas.port – Português 9ºAno, cujas autoras são  Dileta Delmanto e Laiz 

Carvalho,  Editora  Saraiva,  quase nunca utilizado nas aulas.  

 O professor 1 inicia o trabalho de duas aulas (50 minutos – cada)  com a turma 904 e 

informa que o bimestre começará com o estudo de ―contos‖. Faz menção ao fato de que esse 

é um conteúdo que faz parte das orientações do Recro – Referencial Curricular de Rio das 

Ostras e, portanto, precisa ser trabalhado, uma vez que cairá na prova do SAERO. Em 

seguida pergunta aos alunos: ―Alguém sabe o que é narrar?‖, dois alunos começam a 

explicar, falam quase ao mesmo tempo e um dos alunos diz: ―Narrar é contar.‖ 

Imediatamente o professor começa a explicar o conteúdo e informa que o conto faz parte da 

tipologia narrativa, os alunos não interagem. A aula é interrompida seguidamente para o 

pedido de atenção e silêncio. 
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 Depois de algum tempo, o professor pede para que todos abram seus cadernos e 

localizem o conteúdo que foi ministrado no dia 30 de maio. Os alunos são convidados a ler os 

registros sobre os elementos da narrativa, muitos não têm o conteúdo anotado. Os meninos a 

minha frente parecem alheios e pouco interessados, escrevem na mão e fazem uma bola de 

papel. As meninas ao lado, falam baixinho, utilizam o celular e escrevem num pequeno papel. 

O professor em uma incansável falácia explica os elementos da narrativa.  

 De pé, próximo ao quadro, o professor não escreve, mas especifica os elementos 

narrativos dando exemplos e falando de livros clássicos como ―O Cortiço‖ e ―O Ateneu‖. A 

turma continua falando e a aula é interrompida muitas vezes para novas solicitações de 

atenção, há um forte discurso sobre a necessidade do conteúdo e a informação que em breve 

farão prova e que haverá o SAERO – Sistema de Avaliação do Município de Rio das Ostras.  

Os alunos que sentam atrás fazem desenhos, utilizam os celulares embaixo da mesa e muitos 

não estão com os cadernos abertos. 

 O professor 1, informa então, que após a explicação sobre o que é ―narração‖ ele 

poderia explicar o que é um ―conto‖. Neste momento ele passa a registrar no quadro o 

conceito de conto. Procedo a fazer o registro e observo que ao propor a escrita sistematizada 

no quadro, os alunos cessam a conversa e começam a tomar nota. O conceito de conto 

ocupará ao final do meu registro quatro páginas do caderno. A aula chegará ao fim e ainda 

faltará um trecho sobre a ―conclusão‖, ou melhor, o desfecho. Ele informa que terminarão as 

anotações na próxima aula.  

 A narrativa transcrita acima consta no diário de investigação dessa pesquisa e 

constituiu-se como importante dado, fragmento utilizado para elucidar o cotidiano das turmas 

observadas e tornou-se subsídio para muitas reflexões acerca da prática do ensino de língua 

em nossas escolas. Essa descrição da metodologia empregada nas aulas é dita recorrente 

quando, após observação, percebeu-se que é uma prática comum entre os professores 

investigados. Dessa maneira, é possível perceber que as aulas estão organizadas a partir da 

seguinte metodologia: o professor apresenta o assunto, explica, escreve no quadro o 

conteúdo, os alunos anotam em seus cadernos, há uma avaliação para verificar o que 

aprenderam. 

 O formato de aula apresentado opõe-se ao discurso de renovação percebido na 

entrevista concedida pelos professores e destaca-se nesse contexto a fala do professor 2 ao 

dizer, quando perguntado sobre as principais mudanças ocorridas na prática do ensino de 

língua portuguesa ao longo dos anos, que reconhece tais mudanças e que essas eram muito 

importantes, como observamos no excerto a seguir. 
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―Eu pude observar que há um tempo atrás a prática era muito voltada para a questão da 

‗decoreba‘, da classificação das palavras isoladamente e hoje nós trabalhamos mais com 

textos, trabalhamos muito com interpretação de textos, incentivando também a  leitura,  que 

principalmente,  através de muita leitura ele vai aprender por indução e não por decoreba,  

não é legal mesmo.‖ ( Professor 2) 

 

Quadro 01: Fragmento da entrevista - Resposta Professor 2 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 A eclosão de novas ideias acerca do ensino de língua faz parte do discurso do 

professor, ele se opõe ao ensino tradicional e aponta a ―decoreba‖ como principal problema 

para o ensino na contemporaneidade. Também a importância de incentivo à leitura desponta 

entre as falas, caracterizado como a maneira ideal para alcançar melhores resultados, e nesse 

aspecto o professor 1, ao responder a mesma questão, apontou o abismo entre a teoria e a 

prática dessas mudanças, como podemos observar. 

 

 

―Bom na verdade, as mudanças pelo que eu tenho observado, elas não são tão significativas 

em relação à prática docente, aos obstáculos, ao que enfrentamos, elas não são muito nítidas 

na verdade, existe na minha concepção um abismo maior entre a teoria e a prática, entre 

aquilo que o mundo acadêmico formula e as práticas cotidianas dos nossos discentes, essa 

distorção é cada vez mais nítida, um público menos, cada vez lendo menos, um público 

leitor muito deficitário, a escrita piorando muito. Para generalizar a leitura e a escrita têm 

deixado muito a desejar.‖ (Professor 1) 

Quadro 02: Fragmento da Entrevista Professor 1 - PCN 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

O professor reconhece que não percebe mudanças na prática docente, que há um 

discurso de renovação, mas que não é visto nas aulas propostas uma significativa mudança da 

prática. Também aponta a leitura como um grave problema para o ensino hoje, ao reconhecer 

que os alunos leem e escrevem cada vez menos. Entretanto, observo que ao introduzir o 

conceito de conto, trabalho empreendido por esse mesmo professor, não houve uma 

preocupação em trazer contos para a leitura em sala, um trabalho concreto de aproximação 

entre o leitor e o referido gênero. 

Dessa forma o trabalho com gênero resumiu-se nessa aula à anotação do conceito, 

sem que a produção escrita de contos e a leitura de textos fizessem parte dessa proposta de 

aprendizagem. Ao exemplificar, utilizando livros clássicos da literatura brasileira, o professor 
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parte da ideia de que citar o título ou explicar a narrativa ajudará o aluno a compreender o 

que está sendo dito.  

Ressalvo que o livro adotado pela rede municipal traz em seu projeto de trabalho uma 

organização didática a partir dos gêneros do discurso, como se verifica na parte de orientação 

para o professor e o primeiro gênero a ser trabalhado é o conto. A imagem apresenta o 

fragmento do primeiro texto do livro, o conto de Moacyr Scliar, seguido por uma sequência 

didática (Figura 8) que sugere uma metodologia baseada na leitura e na produção escrita. 

 

 

Figura 7 – Texto Piquenique – Gênero Conto 

Fonte: Livro do Professor Jornadas.port , p. 14-15, 9º Ano 

 

 

As orientações da sequência didática a seguir apontam para uma concepção de ensino 

da linguagem que propõe uma aproximação entre a leitura e a escrita como um processo 

permeado de sentido e que mantém com o aluno um diálogo permanente. O enunciado 

principal faz menção ao uso das novas formas de apropriação da escrita e cita o Twitter como 

um exemplo a ser explorado em comparação com o miniconto.  
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Figura 8 – Orientação didática para o trabalho  

Fonte: Livro do Professor Jornadas.port, p.  9º Ano 

 

 

Em conformidade com essas observações das aulas de língua estão as respostas que 

depreendemos a partir dos questionários aplicados aos alunos, e suscitam indagações sobre o 

que precisa ser ensinado. A relação que o professor estabelece com a sua prática, com o 

material didático e com o projeto pedagógico escolar no qual está inserido. Assim, suas 

atitudes e práticas são, sem dúvida, reconhecidas pelos alunos. As turmas configuram-se 

involuntariamente em um importante termômetro dessas práticas e aqui se apresentam sob a 

perspectiva de quem aprende em confronto com a perspectiva de quem ensina. 
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4.3.1 O Ensino da língua sob a perspectiva de quem ensina e de quem aprende 

  

Os parâmetros nacionais, bem como as orientações didáticas, têm empreendido grande 

esforço para uma mudança no que tange o ensino de língua portuguesa hoje. Seus objetivos 

centram-se na busca pelo potencial crítico dos alunos, a percepção das múltiplas 

possibilidades de expressão linguística, sua capacitação como leitor efetivo dos mais diversos 

tipos de textos de nossa cultura e para tanto reconhecem na prática docente a intervenção 

necessária para alcançar tais objetivos. 

As observações em sala de aula, além das respostas dadas em entrevista pelos 

professores marcam a relação antagônica entre teoria e prática que se instituiu durante as 

aulas de língua portuguesa. É possível perceber que os alunos investigados ainda mantêm 

uma prática de cópia ou de exercícios mecânicos realizados no caderno, como veremos a 

seguir. 

 Quando perguntados sobre as principais atividades realizadas em sala nas aulas de 

língua, as práticas de cópia destacam-se.  Os dados citados ―cópia‖ e ―atividade‖ no caderno  

representam 63% das atividades desenvolvidas e, portanto, confirmam a principal 

metodologia empregada em sala de aula pelos professores, como se pode verificar. 

 

 

Gráfico 4: Prática de atividades em aula 
Fonte: dados da pesquisa 
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Dessa forma, é possível perceber que a escolha pela ―cópia‖ no caderno pode não ser 

tão ingênua e confirmar o que Geraldi (2011) define como uma opção política em sala de 

aula. O autor destaca que qualquer metodologia de ensino articula-se uma opção política, 

envolvendo uma teoria de compreensão e interpretação da realidade. 

Os dados assim, apontam para outra reflexão provocada pela transcrição narrativa 

extraída do diário de investigação: a de que ao ter que copiar os alunos permanecem em 

silêncio, colocam-se em prontidão e cumprem o que o professor determina. Nesse momento, 

recorro à outra observação e transcrevo um diálogo estabelecido com um aluno que está 

sentado a minha direita: 

 

 

―Você vai copiar?‖ (Pesquisador) 

―Vou.‖ (Aluno 1) 

―Você acha importante copiar?‖ ―Pra quê?‖ (Pesquisador) 

―Pra depois estudar pra prova.‖ (Aluno 1) 

―Como você estuda?‖ (Pesquisador) 

―Lendo.‖ (Aluno 1) 

 
Quadro 03: diálogo com aluno 

Fonte: diário de investigação da pesquisa 

 

As respostas que acabamos de utilizar como exemplo, dadas pelo aluno, mostram a 

relação que se construiu ao longo dos anos acerca do que seja estudar língua portuguesa. A 

cópia sistematizada dos conceitos parece provocar a ideia de que apenas lendo o conteúdo, os 

alunos conseguirão entender o conteúdo e serão capazes de fazer a prova, objetivo que se 

destaca nos discursos observados nas aulas. Também se pode perceber que a cópia do 

conteúdo corresponde a um importante instrumento de controle do professor, visto que é a 

única hora em que de fato os alunos param as conversas.  

Essa prática retoma a observação da própria constituição da profissão docente, 

baseada nos velhos ditames da Ratio Stodurum, as práticas de sala de aula ainda mantêm as 

mesmas características apresentadas por Guedes (2006) quando aqui chegaram os jesuítas.  

 Entretanto, os alunos parecem ter consciência de que essa prática metodológica não é 

capaz de estimular seu aprendizado para a disciplina de língua portuguesa e quando 

perguntados sobre as atividades que poderiam estimulá-los, a prática da cópia aparece com o 

menor índice da pesquisa apresentando inexpressivos 6%. Fato relevante também está no fato 

de que 47% dos alunos atribuem à tecnologia o estímulo necessário à aprendizagem em 

língua portuguesa, mesmo sem participar de aulas que envolvam a utilização da tecnologia. 
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Gráfico 5: Atividades que estimulam o aprendizado de língua portuguesa 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Embora a escola tenha um laboratório de informática com alguns computadores, os 

professores relataram que nunca utilizam a sala, uma vez que, ora a sala é utilizada para 

reunião, ora para o planejamento dos professores. Atribuem o número de alunos como um 

agravante e a indisciplina como um fator determinante para não levarem as turmas ao 

laboratório. Vejo que o discurso é repetido pelos 4 professores e que durante o período de 

observação o laboratório não foi usado por nenhuma turma da escola. 

Os PCNs afirmam em suas orientações a importância do trabalho com a leitura para o 

desenvolvimento das competências comunicativas dos alunos, ressalva ainda que é preciso  

interação e contato com os mais diversos tipos de texto em circulação social para que os 

alunos conheçam e reconheçam os recursos da língua. Por essa razão perguntamos na 

entrevista com o professor se conheciam os PCNs e se as orientações ali presentes faziam 

parte de sua prática. Sobre os PCNs os professores afirmaram: 

 

 

―Em relação aos parâmetros... inicialmente, a busca foi exigência de concurso público. 

Quando eu comecei a fazer concurso público para o magistério eu precisava estudar na parte 

exigida, os PCN, então inicialmente foi isso, todavia após a minha efetivação eu passei a me 

interessar, sobretudo por questões e até discutir, mesmo que informalmente, a efetividade e a 

sua aplicação no dia a dia.‖ (Professor 1) 

 
Quadro 04: Entrevista com Professor 1 - PCN 

Fonte: dados da pesquisa 
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―Olha deve ter mudado muito ultimamente, mas eu já estudei até porque pra passar em 

concurso... na verdade as mudanças mais recentes eu não as conheço, mas a questão é você 

seguir mesmo aquela metodologia voltada para mais leitura, conscientização de trazer a 

realidade do aluno para dentro de sala de aula, não desprezar a cultura, o saber do aluno, 

aproveitar o momento, por exemplo, o aluno está conversando sobre uma notícia que está em 

alta, vamos dizer hoje seria a questão da Petrobras, eu vou me inteirar e até incentivá-los.‖ 

(Professor 2) 

Quadro 05: Entrevista com Professor 2 - PCN 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

―Conheço porque o pessoal da Casa da Educação fez um curso, uns anos atrás, mas eu não 

me lembro de tudo, mas nosso livro também fala e a gente tem que seguir. Eu achei difícil 

seguir tudo que tem ali porque tem o RECRO também...‖ (Professor 3)  

 

Quadro 06: Entrevista com Professor 3 - PCN 

Fonte: dados da pesquisa 

 

―Meu conhecimento veio mais pela internet, até então eu não sabia nada do Gestar, aí o 

pessoal da casa da Educação orientou. (Os PCN) Orientam e muito, me direcionam, eu não 

me perco tanto, que às vezes a gente dentro do que é passado no currículo de 9º Ano, por 

exemplo, tem muita coisa que não está agregada, e aí você pode agregar, até porque quando  

você tá com 9º... pensa lá na frente para você não ficar só ali na grade do 9º, agrega sim 

muito valor.‖ (Professor 4) 

Quadro 07: Entrevista com Professor 4 - PCN 

Fonte: dados da pesquisa 

 

As respostas citadas retratam o comportamento dos professores frente ao trabalho com 

os PCNs e como se pode observar o conhecimento sobre as orientações nacionais é 

superficial, determinado não por uma orientação para uma mudança em sua prática, mas por 

uma necessidade externa como um concurso público ou uma exigência da Casa da Educação. 

Atitude que também se repete na sua relação com o ensino de língua portuguesa, uma vez que 

está sempre preocupado com a prova, com as avaliações censitárias e com o mercado de 

trabalho, discurso amplamente difundido em suas falas. 

Tal fato reflete-se nas respostas dos alunos sobre a relação entre o que aprendem nas 

aulas de Língua Portuguesa e o uso da linguagem em sua prática efetiva, como se destaca na 

resposta de um dos alunos.  
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Quadro 08: Resposta 6 - Questionário Aluno 2 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 A resposta, escrita quase sem coerência, representa a maneira como os alunos 

relacionam-se com a língua. Há um discurso marcante sobre o uso da linguagem formal em 

oposição à linguagem informal. O domínio da escrita mesmo como pequena proposta de 

organização de informações e ideias apresenta-se bastante comprometido e constitui uma 

realidade entre os alunos. Dessa maneira, a definição por uma concepção de ensino que se 

baseia na interação, pode segundo Geraldi (2011) implicar numa postura educacional 

diferenciada, que assegure à linguagem o espaço de constituição de relações sociais, onde 

falantes se tornam sujeitos. 

  Outro elemento que merece uma reflexão é o fato de que todos os alunos afirmam que 

―sim‖ eles veem relação entre o que aprendem nas aulas e sua linguagem prática cotidiana, 

mas ao justificar percebemos que: 

 

Respostas Número de alunos 

Atribuem a essa relação apenas o conhecimento de 

novas palavras. 

 

46 

Destacam de alguma maneira essa relação com o 

uso da gramática normativa. 

 

42 

Reconhecem a relação, mas não sabem justificar. 14 

Outras Respostas 16 

Tabela 4: Resposta 6 - Questionário do aluno 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Dessa forma, é possível depreender pela análise feita que o uso linguístico restringe-se 

à norma, à regra ou geralmente ao conhecimento de novas palavras para o vocabulário que 

será utilizado, segundo essa perspectiva, a maneira correta de falar e escrever. Mesmo 

aqueles alunos que conseguem relacionar o estudo da disciplina com efetivas práticas sociais 
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ressaltam de alguma forma a necessidade de adequação às regras da língua. O que segundo 

Neves (2001) deveria ser o oposto, seria a língua em funcionamento quem deveria ser objeto 

de análise em nível pedagógico. Por isso, como veremos a seguir, percebemos uma nítida 

preocupação do aluno em apontar aspectos gramaticais ou ortográficos em suas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 09: Resposta 6 – Questionário Aluno 3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O fragmento, também retirado do questionário aplicado aos alunos, traz à tona o 

debate que se pretendeu estabelecer com os professores investigados a respeito dos seus 

objetivos enquanto professor de língua materna. Por essa razão, procuramos verificar através 

das perguntas 4 e 5 (vide roteiro de entrevista) de que maneira esses professores 

compreendem o ensino de língua portuguesa e ainda, se o contínuo processo de letramento 

estabelecido e preconizado pelos PCN relacionam-se com as reais necessidades, valores e 

práticas sociais em suas aulas. Assim, transcrevo como base para essa reflexão a resposta 

dada pelo professor 4: 

 

 

―O principal objetivo do ensino... hoje eu falei com os meus alunos que a língua portuguesa 

tem um peso muito grande... em tudo que você faz, se você faz uma prova, se você faz um 

concurso o peso maior é língua portuguesa porque é a nossa língua mãe, eu preciso saber 

falar corretamente a minha língua, eu acho que o objetivo é esse: fazer com que você aprenda 

a falar corretamente aquilo que você tem de melhor, de seu. ‖ (Professor 4) 

Quadro 10: Fragmento da entrevista com Professor 4   

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A partir da resposta do professor 4 é possível perceber uma ressonância nas respostas 

e percepção dos alunos. Torna-se natural que não encontrem relevância entre o ensino de 

língua portuguesa e a prática de linguagem em seu dia a dia. Os discursos entrecruzam-se, 

ganham legitimidade quando a fala do professor atribui como objetivo do ensino da língua as 

avaliações; o peso da disciplina como obtenção de nota; quando reduz o processo de 
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letramento e o exercício pleno de práticas sociais de leitura e escrita, apenas a exercícios e 

cópias. As práticas que poderiam garantir o status de cidadãos aos alunos são relegadas a 

segundo plano e comprometem o processo de letramento defendido por Soares (1997) e 

Kleiman (2005) quando afirmam  que quanto mais a escola se aproxima das práticas sociais, 

mais o aluno fará relações com situações concretas da vida real. 

Falar e escrever corretamente, nessa perspectiva, tem correspondido em nossas salas 

de aula, a tão somente, ensinar um modelo de língua descrito pela tradição gramatical, uma 

língua idealizada que não reconhece outras modalidades faladas como nos apresenta Bagno 

(2002). Nesse ínterim apresento um dado significativo para a compreensão equivocada de 

que ensinar regras e normas possa garantir a habilidade de uma escrita correta por parte dos 

alunos. Quando solicitamos que apresentassem suas maiores habilidades em língua 

portuguesa recebemos as seguintes respostas: 

 

 

Gráfico 6: Maiores habilidades em língua portuguesa 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 Logo, é possível perceber que apesar da insistente prática metodológica reducionista 

do ensino da gramática ou de exercícios ortográficos, para que os alunos aprendam a 

―escrever e falar bem‖, essas habilidades não correspondem a uma competência já alcançada, 

segundo os dados. Os alunos do 9º Ano não se sentem preparados para o exercício da escrita, 

tanto com relação à escrita da palavra de maneira isolada (14%), quanto à escrita de textos 

(24%). Soma-se ainda a esses dados a informação de que 32% da amostra não se sentem com 

nenhuma habilidade em língua portuguesa. 
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4.3.2 O Ensino de língua e a formação cidadã 

 

Dentre as falas dos professores analisadas apresento um segundo trecho, que também 

versa sobre o objetivo do ensino da língua portuguesa e fundamenta sua concepção no 

processo de escrita padrão como fonte de ascensão profissional, entretanto, é possível 

observar que há uma confusão de ideias acerca dos reais objetivos da língua. Percebemos que 

os discursos de renovação do ensino da língua ouvidos na mídia, repetidos pelos cursos de 

formação ou preconizados pelos PCN são de conhecimento dos professores, mas não 

representam uma vivência. Sobre o fato retomo o que Guedes (2006) postula, de que a tudo o 

professor diz já fazer, já conhecer. Mas nesse sentido, conhecer e saber não tem ajudado, pois 

ainda sobrevive em sua prática o forte apego ao ensino da norma padrão. Nesse contexto, o 

professor 2 defende que: 

 

―Isso é muito fácil, porque o português é a matéria que você usa a todo momento a seu favor 

ou contra você, que quando você abre a boca você já tá mostrando um pouco de quem você 

é, porque ninguém sai de um ponto sem um objetivo. Se eles estão estudando, o objetivo é o 

mercado de trabalho. Se eles vão fazer uma entrevista, eles precisam no mínimo não falar ‗a 

gente fomos‘ ou ‗a gente ficamos‘, então eu acho que objetivo da linguagem é a 

comunicação, mas temos que trabalhar os níveis de linguagem, uma boa escrita dentro da 

norma padrão, porque ele vai precisar de repente fazer uma redação, o objetivo é esse, formar 

o aluno que escreva bem e que esteja se preparando para o mercado de trabalho. ‖ ( Prof. 2) 
Quadro 11: Fragmento da entrevista com Professor 2   

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 Ao apresentar a comunicação e os diferentes ―níveis de linguagem‖ como um dos 

objetivos da língua, o professor entra em contradição com a própria explicação de que a 

norma padrão precisa ser ensinada para o aluno aprender a escrever bem. Para que pudesse 

entender melhor seu pensamento, perguntei o que seriam ―níveis de linguagem‖ e o professor 

fez a distinção entre a forma padrão e a não padrão. Nesse momento, passou a defender que 

era preciso que o aluno soubesse se comportar nas mais distintas situações comunicativas. Tal 

ideia ratifica o equívoco que se estabeleceu para o ensino de língua materna, sobretudo 

quando encerra o discurso dizendo: ―na fala tudo bem, mas na escrita não.‖  

 Em razão dessa resposta, retomo a ideia defendida por Perrenoud (2005) de que a 

escola tem uma ampla responsabilidade na formação dos alunos para a cidadania, o que de 

certa maneira, é influenciado diretamente pela concepção defendida pelo professor no que se 

refere a sua missão/responsabilidade para o ensino de língua. Decido acrescentar ao roteiro, a 

partir da entrevista com o professor 2,  a seguinte pergunta: ―Você acha que o ensino de 
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língua contribui para a formação cidadã?‖. Antes de analisar as respostas dos professores, 

apresento por uma questão didática, os dados obtidos pelo questionário dos alunos, aos quais 

também direcionamos a mesma pergunta a fim de confrontar as ideias defendidas.  

  

 

Gráfico 7: O ensino de língua portuguesa para a formação cidadã 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O gráfico acima surpreendentemente caracteriza a percepção do aluno sobre a 

importância do ensino de língua portuguesa para a sua formação cidadã. Nenhuma alternativa 

de resposta durante toda a pesquisa recebeu porcentagem tão alta (para a mesma alternativa) 

quanto a adesão à conclusão de que ―Sim, porque me expresso melhor e sou capaz de 

defender minhas ideias‖.  De fato é inquestionável que 78% dos alunos pressupõem que o 

ensino de língua portuguesa configura-se como uma condição elementar para a garantia do 

domínio das capacidades de análise, de crítica e inserção social e, portanto, para a cidadania.  

Nesse sentido, encontramos nos PCN a orientação de que o ensino de língua 

portuguesa deve apontar para o ensino de linguagem como forma de interação humana. 

Também reitera que esse ensino implica numa transformação social, onde os sujeitos tornam-

se cidadãos e a partir desse contexto são capazes de participar ativamente da sociedade em 

que se inserem. No entanto, não conseguimos, a partir das observações, bem como da 

entrevista com os professores estabelecer a relação entre prática de ensino da língua e 

formação cidadã.  
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Retorno à narrativa inicial dessa seção, ao exato momento em que o professor 1 

pergunta à turma: ―O que é narrar?‖. Percebo que a pergunta não procura por uma resposta, 

ela é apenas retórica e encerra qualquer possibilidade de interação, de troca entre os pares, 

quando por ocasião de uma metodologia já determinada, ela não permite que o aluno 

participe, que se expresse e utilize da linguagem verbal para construir o conhecimento e por 

isso retomo a uma indagação proposta por Geraldi (2011) ―Para que ensinamos o que 

ensinamos?‖. Relembro também, que o conteúdo já fazia parte das aulas anteriormente 

trabalhadas (O professor solicita que verifiquem o conteúdo ministrado no dia 30 de maio.), 

no entanto, os alunos não demonstram domínio sobre o assunto.  

A análise do episódio evidencia a compreensão de que o aluno é um sujeito falante 

competente que tem necessidade de sistematizar o conhecimento a partir do uso da língua 

oral como uma prática social concreta, para só então ser capaz de sistematizar a escrita. 

Entremeando as análises é possível defender que os alunos parecem compreender a função do 

ensino de língua portuguesa, da maneira como orientam os PCN, ou ainda, como nos 

incentiva Geraldi (2011) a nos tornarmos interlocutores, respeitando-lhes a palavra, 

discordando, acrescentando e perguntando.   

Dessa maneira, as observações das práticas dos professores investigados mostram que 

a exposição e cópia do conteúdo ainda é a principal metodologia empregada. O professor 

assume a posição defendida por Guedes (2006) daquele que detém o conhecimento e que 

transmitindo oralmente os conceitos e regras os alunos aprenderão, e para tanto, precisam 

apenas fazer silêncio e copiar. Nesse sentido percebemos uma parcial concordância entre 

professores e alunos. Em verdade, ao longo de sua experiência escolar, o aluno acabou 

internalizando o modelo de professor que sabe ―dar aula‖ como sendo aquele que sabe 

explicar, ou seja, domina um conteúdo a ser transmitido. Possuir um relativo domínio da 

disciplina em turma também figura dentre as habilidades mais observadas como prática 

positiva. 

Por essa observação em sala de aula resolvemos perguntar aos alunos quais as 

habilidades que se destacavam na prática dos seus professores e sobre esse caráter os alunos 

confirmaram a ideia circulante de que explicar bem a matéria é uma habilidade indispensável 

à prática pedagógica. As informações deixam claro que: 
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                     Gráfico 8: Habilidades do Professor de Língua Portuguesa 
                                                     Fonte: dados da pesquisa 

 

 Assim, percebemos que essa informação assume uma dupla interpretação por parte da 

pesquisa. A primeira faz referência à própria percepção do professor sobre sua prática, ao fato 

de que explicando bem o conteúdo ele estaria dispensado de propor outras metodologias, 

buscar novos recursos, estabelecer um bom relacionamento com a turma. A segunda 

apresenta a visão do aluno sobre a prática do professor, o que nos remete ao fato do professor 

1  ter duas turmas do grupo da amostra e de que os alunos atribuem-lhe o título de ―bom 

professor‖. 

Também percebemos que na questão aberta proposta, os alunos atribuem como 

condição para que seu professor ensine melhor língua portuguesa aspectos do comportamento 

e organização da disciplina em sala de aula. Muitas são as respostas que apontam a falta de 

domínio da disciplina na turma como um problema a ser superado, mas a expressão ―Ensinar 

melhor‖ apareceu em 66 questionários como se pode observar na resposta dada pelo aluno 4. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 12: Resposta 12 – Questionário Aluno 4 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Sabemos que muitas podem ser as ideias formadas pelos alunos sobre o que seria 

―ensinar melhor‖, mas proponho como análise uma interface entre as respostas apresentadas 

para a questão aberta de número 10, cujo objetivo centrava-se no uso da tecnologia. Antes, 

porém, gostaria de dizer que a partir dos registros do caderno de observações, pude verificar 

que todos os alunos das salas têm celular e quase todos acesso à internet. Destaco ainda, 

como fonte de análise a seguinte notícia sobre o acesso à internet no município publicada no 

dia 17 de novembro de 2014. 

 

Moradores e turistas do Município agora poderão dispor de pontos de acesso gratuito WI-FI à internet em 

áreas públicas da cidade. A Prefeitura, por intermédio da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e da 

Fundação Rio das Ostras de Cultura, lança, nesta quarta, dia 19, às 10h, na Concha Acústica da Praça São 

Pedro, o projeto ―Rio das Ostras Conectada – Internet para Todos‖. 

 

O projeto, ainda em fase piloto, tem por objetivo estimular o uso de dispositivos móveis (tablets, 

smartphones, notebooks e netbooks) e de outros equipamentos que possuam recursos de WI-FI para 

conexão à internet em áreas públicas do Município.  

 

Desse modo, os usuários poderão navegar para acessar redes sociais, soluções de governo eletrônico, 

aplicativos e outros importantes serviços disponíveis na internet.  

 

―Nosso objetivo é promover a inclusão digital dos moradores de Rio das Ostras. Com esta ação, vamos 

abranger pessoas que nunca tiveram acesso à internet. Também queremos estimular o uso de serviços 

públicos por dispositivos móveis, fortalecendo o governo eletrônico na cidade‖, esclarece o subsecretário de 
Tecnologia da Informação, Vinicius Marini.  

 

De acordo com o subsecretário, os turistas que visitam o Município também poderão compartilhar fotos e 

vídeos por este serviço gratuito. ―Vamos, em breve, instalar placas com a indicação dos locais onde o acesso 

à rede WI-FI estará liberado‖, esclarece Vinicius Marini.  

 

O projeto ―Rio das Ostras Conectada‖ prevê a instalação de mais 11 pontos de acesso WI-FI gratuitos em 

locais com carência de conexão ou em pontos turísticos da cidade. A previsão é de que o segundo ponto 

esteja em funcionamento na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, na Extensão do Bosque, no prazo de dois 

meses.  

 

O projeto atende às determinações da Lei Municipal nº 1816/2013, que prevê que o Poder Executivo 

providencie sinal de internet gratuito à população do Município. 

 

                            Quadro 13: Notícia sobre acesso gratuito à internet 
Fonte: disponível em: http://www.riodasostras.rj.gov.br/noticia2948.html. Acesso em 08 de mar. 2015. 

 

Anterior à proposta de acesso gratuito à internet para a população, o município já 

disponibilizava a conexão para as escolas e seus laboratórios contavam com uma rede aberta. 

Dessa forma, é possível perceber então que os alunos apontam a utilização dos recursos 

tecnológicos (Gráfico 5) para as aulas de língua,  baseados na própria experiência individual 

de acesso e conhecimento sobre à rede de informações mundial.  

 Retornemos à análise da questão 10. Dos 118 alunos que responderam ao 

questionamento sobre o uso da tecnologia contribuir para uma melhor aprendizagem no 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/noticia2948.html
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ensino de língua portuguesa apenas 2 alunos responderam que não acreditavam que fosse 

possível essa contribuição, mas ambos justificaram baseados na indisciplina dos alunos.  Os 

demais alunos, 115 (1 aluno não respondeu) foram unânimes ao afirmarem que ―sim‖, o uso 

da tecnologia contribuiria para o ensino. Para a elaboração das justificativas os caminhos 

foram diversos, mas todos muito relevantes para essa investigação. Destaco algumas 

respostas: 

 

 

 

 

 

 

Aluno 5 

 

 

 

 

Aluno 6 

 

 

 

 

 

 

Aluno 7 

 

 

 

 

 
Aluno 8 

  

 

 
   Aluno 8 

 
 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aluno 10 
Quadro 14: Resposta dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A partir das respostas acima é possível compreender o pensamento do aluno da 

contemporaneidade, além da relação que se construiu entre sua concepção do uso da 

tecnologia e a impressão que os alunos têm da prática dos professores. É marcante a resposta 

do aluno 8 que reconhece a tecnologia como um ―item participante da vida de quase toda 

pessoa‖ capaz, segundo ele, de aproximar o ensino de língua portuguesa ao cotidiano das 

pessoas. Há também uma clara intenção de dizer que gostam da tecnologia e que esse recurso 

melhoraria as relações, principalmente a indisciplina dos alunos, uma vez que esses se 

interessariam mais pelas aulas. 

Um indispensável debate centra-se na resposta do aluno 6 que retoma a exaustiva 

prática da cópia empreendida nas aulas de português. Certamente, para os alunos, essa 

quantidade de escrita faz parte de uma metodologia comum às aulas de língua, fato que se 

comprova com a ingênua sugestão dada por muitos, de que ao utilizar os recursos 

tecnológicos, poder-se-ia assegurar a diminuição do tempo perdido com as cópias. O 

reconhecimento das facilidades apresentadas pela tecnologia gera, segundo a observação das 

falas dos alunos, a nítida ideia formada de que o professor seja alguém desatualizado e de que 

suas práticas estejam ultrapassadas porque ainda não utilizam os recursos tecnológicos.  

Os professores também reconhecem a importância da tecnologia, mas sobre sua 

utilização apontam que as estruturas escolares nem sempre colaboram para o trabalho. Nesse 

sentido, quando perguntado o professor 1disse que: 



134 
 

Eu uso muito, inclusive pra pesquisar. As tecnologias da informação estão aí, e hoje elas são 

indispensáveis, elas se constituem numa ferramenta fundamental, todavia quando você chega 

à escola, pra você passar da teoria à prática, pra o efetivo uso e aplicação dessas tecnologias, 

a gente não encontra nenhum tipo de suporte. Ou seja, em termos de acesso, de conexão, 

você não tem, número de máquinas, às vezes é insuficiente, horários, ambiente, questão de 

espaço mesmo, físico, é uma dificuldade muito grande. Mas é muito importante, passar da 

teoria à prática.  

Quadro 15: Resposta do Professor 1 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Para concluir as análises sobre a questão do uso da tecnologia, considero a resposta do 

aluno 7 ao apresentar sua opinião sobre hoje haver muitos programas capazes de ensinar e 

corrigir as palavras. A sintetizada hipótese sobre os recursos que um computador oferece 

encerra a ideia que se pretende defender, de que há outras metodologias capazes de contribuir 

para o ensino na atualidade. O exemplo dado pode demonstrar que os professores têm 

empreendido enorme esforço para ensinar algo que não se precisaria aprender de forma tão 

rígida, pelo menos, não dessa maneira. 

 Antes de qualquer mudança metodológica, entretanto, é preciso determinar a 

concepção de trabalho com a língua que se pretende. Assim, ao definir uma ruptura entre a 

linguagem e todas as influências do universo social e histórico, parece-me que qualquer 

mudança não representará um trabalho real com a língua como o preconizado pelos PCN. Os 

recursos utilizados sem uma clara definição do que se pretende, será apenas um meio, mas 

não corresponderá a um fim. 

 O advento tecnológico gerou para área de linguagem muitas transformações e tem 

exigido uma reformulação de práticas não apenas de ensino, mas da maneira de conceber o 

conteúdo, a disciplina, o texto, o pensamento. O surgimento das redes sociais fez emergir 

novos formatos de textos e novas funções para eles. Também a relação entre o texto e a 

sociedade descortinou a necessidade de uma reinvenção de gêneros e o reconhecimento de 

novas organizações da língua.  

Nesse sentido, as orientações nacionais em consonância com as constantes mudanças 

sócio históricas têm exigido uma multiplicidade de propostas para o trabalho com a língua 

portuguesa. A articulação entre a prática pedagógica e a concepção interacionista da 

linguagem ressoam das pesquisas acadêmicas e dos próprios parâmetros, que reorganizaram, 

grosso modo, os objetivos para o ensino de língua portuguesa.  
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Por essa razão, procuramos verificar na entrevista com os professores o que é mais 

enfatizado em suas aulas, se o ensino da gramática ou o trabalho com gêneros textuais, uma 

vez que, a partir da concepção de um trabalho com linguagem, compreendemos que qualquer 

interação entre interlocutores organiza-se, inevitavelmente, por meio de algum gênero.  

Os 4 professores participantes da pesquisa foram unânimes ao dizer que privilegiam o 

trabalho com os gêneros textuais e reconhecem sua importância, mas que também se utilizam 

do texto para explorar a gramática, dizem que os aspectos gramaticais serão cobrados na 

prova e que principalmente a ortografia precisa ser muito trabalhada porque os alunos erram 

muito. O professor 3 fez questão de enfatizar que trabalha em paralelo, destacando que a 

gramática deve estar ―agregada‖ ao  texto. Nesse momento pergunto se ele então cobra os 

exercícios como um trabalho de repetição ou de reflexão da gramática e recebo a resposta de 

que o faz das duas maneiras. 

As observações em sala de aula mostraram que de fato os professores, em algumas 

aulas, utilizam-se do texto, porém, fica bastante evidente que a intenção é extrair aspectos 

gramaticais do mesmo. Os exercícios propostos encontram nas orações do texto o lugar ideal 

para encontrar, por exemplo, as orações subordinadas, conteúdo trabalhado nessa ocasião.  

Pergunto ainda se percebem que o material didático escolhido e adotado pelo 

município corrobora para o trabalho com os gêneros textuais, assim como sugerem os PCNs 

de Língua Portuguesa, e para essa resposta tenho uma mudança nas opiniões. Um professor 

afirma que sim, enquanto os outros 3 dizem que não. Para essa reflexão é válido observarmos 

o que dizem as orientações do manual do professor do referido livro, apresentado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Trabalho com os gêneros textuais 

Fonte: Livro Jornadas. Port. Manual do Professor, p. 07 



136 
 

Também é possível a partir da leitura desse manual ter a clareza da proposta que se 

pretende para o ensino de língua portuguesa nesta vertente. Ao assumir a concepção de 

ensino que norteará o trabalho, as autoras estabelecem um diálogo com os professores 

deixando claro o projeto ali apresentado, e nesse sentido defendem a compreensão do 

letramento como o estado em que vive o indivíduo que não apenas lê e escreve, mas participa 

de eventos em que a prática de leitura e escrita tem uma função essencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Concepções Teóricas  

Fonte: Livro Jornadas. Port. Manual do Professor, p. 05 

 

 

Como se observa, o livro didático foi elaborado a partir de estudos teóricos e de 

reflexão a respeito do processo de ensino-aprendizagem da língua materna, não só no que se 

refere a concepções de língua e linguagem, mas também em relação a questões de 

metodologia e didática. Para tanto o manual sugere leituras de aprofundamento teórico para 

os professores sobre as concepções ali apresentadas, orienta múltiplas leituras, como sugerem 

os PCN e incentiva como veremos abaixo, didáticas que relacionem o ensino de língua ao 

cotidiano dos alunos, para que esse ensino torne-se mais produtivo e eficaz. 
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Figura 11: Orientações didáticas para o livro 

Fonte: Livro Jornadas. Port. Manual do Professor, p. 32 

 

A seção do livro ―Do texto para o cotidiano‖ p.23 apresentada acima traz uma 

orientação para que o professor possa trabalhar em grupos com uma proposta de discussão 

oral que ao final deverá originar a produção escrita de uma síntese. A proposta evidencia a 

latente necessidade de trabalhar com os alunos a argumentação e análise crítica, por isso, 

ainda baseando-se no trabalho com o gênero conto já apresentado anteriormente, p. 17, as 

autoras percorrem um caminho de exploração dos sentidos do texto e de outras leituras de 

mundo. Observamos também nessa atividade mencionada a proposta interdisciplinar, também 

orientada pelos PCN, que aproximava o conceito de ―epilepsia‖ apresentado no texto 

―Piquenique‖, um conteúdo que poderia ser explorado em Ciências, por exemplo, com as  

aulas de língua. 
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O caderno de registro de observação mostra que durante essa aula, aplicada apenas 

por dois professores, as atividades que envolviam o trabalho de grupo, as discussões e a 

efetiva participação dos alunos, são suprimidas ou ―puladas‖ como é costume dizer entre os 

professores. Pergunto para um dos professores se quer ajuda para formar os grupos, mas ele 

responde que não fará porque a turma fala muito. 

É possível perceber que os professores são autônomos na condução de seus trabalhos, 

podem a partir do livro didático, decidir quais aulas utilizará e a metodologia utilizada. 

Seguem as orientações do Recro, matriz mínima de trabalho constituída no município. 

Durante o planejamento individual, durante as 2 horas que possuem para ficar na escola, 

executam um exercício mecânico de olhar o currículo, escolher a sequência didática e anotar 

em um formulário para ser entregue à coordenação.  

Em contrapartida, pergunto aos alunos o que acham mais importante nas aulas de 

língua portuguesa e o gráfico abaixo demonstra o que pensam. 

 

 

Gráfico 9: Aulas de Língua portuguesa 

Fonte: dados da pesquisa 

 

As porcentagens das respostas quando analisadas apresentam a maturidade e o 

entendimento dos alunos sobre o que de fato é necessário para sua vida como falante de uma 

língua e como alguém que precisa ler e escrever para estar imerso em uma sociedade. A baixa 

porcentagem sobre o ensino de regras aponta que os alunos reconhecem no mecanismo uma 

prática não muito útil para a aprendizagem nas aulas de língua portuguesa. Assim, gostaria de 

trazer em forma de relato uma experiência observada na aula do professor 3 na turma 902. 
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O professor informa que a aula será no livro Jornadas. Port, página 210 a 212. O conteúdo 

trabalhado será ―Oração Reduzida‖. Lembra que explicou o conteúdo na aula anterior e hoje 

farão  apenas as atividades de fixação.  

 

O professor passa de mesa em mesa para observar quem está fazendo, alguns alunos estão 

dispersos, uma aluna chama a professora porque tem dúvida, ela lê todo o enunciado do 

exercício como se fosse uma explicação. O exercício fala sobre formas nominais, ao ser 

perguntado, sobre o que seriam as formas nominais, pede para que olhem no conteúdo. Os 

alunos têm dificuldades para localizar no exercício a forma nominal pedida no último 

período. Perguntam qual é o último período. Não há uma retomada do conteúdo. 

 

O professor então diz que as respostas da letra c) dependem da b). A letra c) diz: Qual o 

gênero e o número dessa forma nominal do verbo? Com que substantivo ela concorda? A 

resposta seria ―usadas‖. O professor informa que o tempo está acabando e que em 10 

minutos irão corrigir. Observo que os alunos ficam lendo. 

 

Pergunto para a aluna a meu lado se ela conseguiu localizar o verbo no particípio, ela me 

responde apontando com o lápis o verbo ―foram‖ , então pergunto: ―Você acha que esse é o 

particípio? Ontem vocês estudaram o particípio?‖ Ela responde: ―Não, ontem foram as 

formas nominais.‖  

Quadro 16: Relato de observação 

Fonte: diário de investigação da pesquisa 
 

 

O relato evidencia a forma como a prática do professor não tem sido eficaz para a 

solução dos problemas no cotidiano escolar. A explicação dada no dia anterior não foi retida, 

memorizada ou aprendida. Também é notório que o professor afirma que o trabalho com 

gêneros é privilegiado em suas aulas, mas os exercícios do livro são em sua maioria, retirados 

do contexto textual para a busca do aspecto gramatical como se pode ver. Quando 

percebemos que o aluno não sabe o que é um período ou que o particípio é uma forma 

nominal, desperta-nos a reflexão de que muito do que se tem feito nas aulas de língua 

portuguesa não alcança o mínimo que se espera do ensino de língua materna, nem mesmo o 

ensino da gramática  em si.  
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Um fato relevante para essa reflexão é que o professor 3 tem o menor tempo de 

experiência, apenas um ano de trabalho, o livro para ele é  o condutor de suas aulas. Enquanto  

o professor 1, com maior experiência, coloca-se em oposição a esta prática, desprezando o 

auxílio do material. Suas aulas seguem seu planejamento sobre o conteúdo e é quem mais 

utiliza o quadro para cópia. Não reconhece no livro didático o trabalho com gêneros, embora 

afirme que o privilegie em suas aulas. A matriz mínima de conteúdos (RECRO) passou a ser 

trabalhada, a partir das nossas observações, como o máximo de objetivo a ser alcançado.  

Assim que começamos o trabalho de observação na escola, logo no primeiro dia, em 

conversa com a direção, percebemos uma grande preocupação da gestão em afirmar que os 

professores precisavam seguir o Recro e o desejo de que a pesquisa apontasse se os 

professores usavam os descritores da Prova Brasil. Ora, é possível a partir dessa fala 

depreender que há uma regulação por parte da gestão sobre a prática do professor, mas ao 

mesmo tempo, uma falta de unidade entre o trabalho pedagógico.  A escola investigada, 

como já informado, possui a nota mais alta no Ideb do município (8,2) percebo, portanto, 

uma preocupação em manter o índice e a meta para o próximo ano.  

Curiosamente, dos professores das turmas de 9º Ano apenas 1 tem experiência tanto 

em língua portuguesa, quanto em sala de aula. Os demais alegaram já atuarem em outras 

turmas e os professores 2 e 4 sempre trabalharam em cursos de inglês, aulas de inglês na 

escola e outros segmentos da educação. O professor 3 nunca atuou, esse é seu primeiro 

contato com a sala de aula. Percebo que a falta de experiência e domínio do conteúdo de 

língua portuguesa são fatores determinantes para a prática do professor. Também é possível 

refletir que os professores contratados não se preocupam com o processo de aprendizagem e 

sua formação restringe-se à graduação. 

Imaginava, no início das observações, que os professores contratados possuíssem um 

desejo de projeção e de certa maneira, desempenhariam, por isso, um bom trabalho em suas 

aulas para que garantissem uma permanência no contrato. Isso não constituiu uma verdade, e 

ao contrário, o professor concursado demonstrou maior envolvimento com o processo, além 

de ser o único que possuía um curso de pós- graduação. 

 Também relatei um melhor relacionamento do professor 1 com a turma, uma 

preocupação mais concreta com o futuro dos alunos. Apesar das muitas cópias, era o único 

que parecia ter objetivos  traçados, o que pode ter gerado respostas mais completas e 

melhores estruturadas no questionário dos alunos das turmas em que atua. Muitas foram as 

respostas monossilábicas dos alunos das outras turmas, sem que os pedidos de ―justifique‖ 

fossem realizados. 
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Tais fatores despertaram o desejo de em entrevista saber o que pensavam os 

professores sobre sua formação inicial, o período da graduação, e se essa formação garantiu 

que estivessem preparados para dar aula de Língua Portuguesa.  Nenhum professor relatou 

dificuldades acerca do conteúdo a ser ensinado, na verdade acreditaram que essas 

dificuldades precisavam ser superadas na prática. Sobre essa relação o professor 2 afirmou: 

 

Sim, nós tivemos muitas micro aulas, e também estágio, eu fiz meu estágio na escola técnica 

Federal de Campos, e lá é mais puxado, um nível mais elevado. Acho que dificuldades você 

encontra no dia a dia, é o natural de todas as áreas, acho que a aprendizagem é contínua, 

você aprende com o aluno. (Professor 2) 

Quadro 17: fragmento da entrevista professor 2 

Fonte: dados da pesquisa 

 

             O estágio aparece na fala do professor 2, e também nas falas de 3 e 4, como um 

importante mecanismo de aprendizagem para a profissão. Logo, há uma necessidade de 

ratificar o cumprimento dessa etapa, como se ao realizar essas observações e participar dessa 

prática já fosse o suficiente para a aquisição dos saberes práticos indispensáveis, como nos 

aponta Tardif (2012), para a prática efetiva em sala de aula. 

  Procuro então saber o que teria causado algum percalço no início da carreira, e o 

domínio de turma e a falta de disciplina dos alunos apareceram como um grave problema a 

ser enfrentado por todos os investigados.  Para o professor 3 esse problema o teria afastado 

das salas de aula por muito tempo, causando até mesmo o desejo de jamais voltar a lecionar. 

Sua experiência foi tão marcante que faz questão de descrever como se sentiu:  

 

Fiquei horrorizado com o que vi na escola pública estadual em que estagiei. Era uma coisa 

horrível. Nunca imaginei que eu fosse dar aula depois dessa experiência, mas 

surpreendentemente eu estou indo bem. (Professor 3) 

Quadro 18: fragmento da entrevista professor 3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como podemos observar os professores carregam marcas de suas experiências e dos 

primeiros contatos com seus alunos. Essas experiências, são segundo Tardif (2012), 

determinantes para a construção da sua identidade profissional e por vezes podem gerar o 

abandono da profissão. Também gostaria de retomar à fala de Guedes (2006) que atribui ao 

controle das turmas por parte do professor como um dos elementos mais importantes para a 

escola. 
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A disciplina das turmas é algo muito importante para a profissão e não conseguir 

―controlar‖ uma turma pode representar um fracasso para o profissional. Não percebi durante 

o período de observação nenhum orientador ou coordenador envolvidos  com o processo de 

aprendizagem das turmas do 9º ano da escola. Sob isso, confirmo o que Guedes (2006), 

ironicamente diz, sobre o professor recém chegado à escola ser trancado dentro da sala, e se 

jogar a chave fora. Esses  profissionais acabam sendo, por causa disso, o grande responsável 

por sua prática, e é como o próprio autor menciona, seu discernimento na escolha dos 

modelos a imitar é quem vai dar rumo para seu trabalho. 

Os professores contratados não possuem experiência com a prática docente e o ensino 

de língua, observei que suas atitudes baseiam-se nas suas relações pessoais, familiares e 

sociais como nos indicam Imbernón (2010) e também Tardif (2012). Há uma reprodução de 

atitudes que se orientam pelas práticas de outros professores de língua e também dos demais 

que passam a servir como uma espécie de molde. Os exemplos são sobretudo mantenedores 

de discursos sobre práticas e mudanças necessárias. Observo que há uma recorrência de 

mesmas ideias, ―a sala de informática tem poucos computadores‖, ―não dá pra sair de sala por 

causa do barulho‖, ―os alunos falam muito‖.  

Acredito que os professores investigados não se sentiram à vontade para em entrevista 

falarem sobre as dificuldades do ensino específico da Língua Portuguesa, pois nenhum 

comentário sobre o assunto foi mencionado, mesmo com uma insistência por parte do 

pesquisador. Entendo a partir disso, que a compreensão do ensino de língua portuguesa foi 

entendida apenas como ensino de gramática e,  portanto, configurou um campo movediço e 

instável para os professores que notadamente não dominavam determinados conteúdos a 

serem trabalhados. 

Resolvo por isso, concluir o trabalho de investigação com uma última pergunta sobre 

as formações oferecidas pela Casa da Educação, coordenadoria responsável pela formação 

continuada desses professores. Procuro saber se essa formação tem sido eficaz e se trouxe 

contribuições para a prática pedagógica. Os professores informam que há uma 

obrigatoriedade de participação, atribuem aos horários e a ampla jornada de trabalho as 

escolhas que por vezes não atendem às suas necessidades. Formações sobre Educação 

Especial, Arte e até mesmo nutrição são exemplos de cursos já assistidos, o que de fato pouco 

contribuem para a prática do ensino de língua portuguesa.  

Assim, no que concerne à prática pedagógica dos professores e o impacto sobre a 

aprendizagem dos alunos é possível depreender que há uma relação permeada por 

contribuições, mas também por inúmeras marcas de uma prática que precisa ser 
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ressignificada. Também é claro que as intenções elaboradas pelas políticas públicas 

educacionais acabam não configurando mudanças efetivas para as práticas dos professores.  

Nóvoa (2013) atribui às histórias de vida dos professores as perspectivas 

metodológicas por eles escolhidas e afirma que há uma profusão de abordagens, que 

necessitam de um esforço de elaboração teórica baseada numa reflexão sobre as práticas e 

não sob uma ótica normativa e prescritiva. Destaca ainda que esse movimento socioeducativo 

emana da ação e caminha para uma integração teórica que traduz toda a complexidade das 

práticas. Portanto, as teorias precisam aproximar-se das realidades e do cotidiano do 

professor para uma real mudança no universo pedagógico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O ensino de língua portuguesa tem despertado inúmeros debates acerca de seus 

objetivos. A busca por práticas pedagógicas que efetivamente tornem nossos alunos leitores 

competentes e produtores de textos coerentes, além de saber utilizar a língua nas inúmeras 

situações com que se deparam no dia a dia, configuram as orientações nacionais e o desejo 

dos professores de língua portuguesa. 

Nossa proposta nesta pesquisa era proceder a um estudo sobre a prática de ensino de 

Língua Portuguesa em uma escola pública do município de Rio das Ostras, especificamente 

em turmas do 9º Ano. Refletir sobre a prática docente para o ensino da língua materna e 

analisar as atitudes didático-metodológicas reconhecidas no cenário escolar, aproximando 

reflexões acerca de um ensino mais produtivo em oposição a estudos eminentemente 

normativo- prescritivistas. Observar ainda, como o debate sobre essa prática pode se perder 

diante das abordagens institucionais e disciplinares, afastando a discussão acerca da 

heterogeneidade linguística. 

Partimos da hipótese de que o ensino de língua tornou-se pouco a pouco mais 

complexo e, portanto, tem exigido uma significativa mudança na prática docente, pois em 

consonância com as orientações dos PCN o ensino de Língua Portuguesa deve orientar para a 

diversidade linguística e o estudo da linguagem como meio de expressão, informação e 

comunicação em situações de sociointeração. Logo, coube questionar se esse ensino 

efetivamente constitui hoje objetivo nas aulas de língua. 

Para atingir os objetivos propostos, realizamos uma pesquisa teórica que 

corroborasse com as ideias circulantes de que os estudos linguísticos muito podem contribuir 

para alcançarmos um ensino de língua mais produtivo e mais reflexivo. Nesse aspecto, 

contamos com a bibliografia citada como aporte para as reflexões e com os postulados 

apresentados pelas vertentes da Linguística, sobretudo a Sociolinguística. Também nos 

valemos das orientações nacionais, os PCNs, que desde 1997 procuram encaminhar um 

trabalho mais reflexivo com a língua.  

Para justificar essa pesquisa, fizemos uma análise das avaliações censitárias do 

município, SAERO e Prova Brasil, para conhecer a realidade dos alunos investigados e suas 

reais necessidades. Vimos que apesar dos índices municipais indicarem um bom desempenho, 

comprovamos que os alunos possuem grandes dificuldades de organização da escrita e leitura, 

não atingindo as competências e habilidades preconizadas nas orientações nacionais. Tal 
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comprovação ratifica o encaminhamento de novas práticas pedagógicas que valorizem o 

desenvolvimento das competências leitoras, como assim sugerimos. 

Constatamos, através da observação, que as práticas pedagógicas apresentadas nos 

discursos dos professores não se efetivam realmente nas aulas e de que o reconhecimento das 

orientações didáticas, tanto dos PCN, quanto do próprio livro didático não configuraram uma 

proposta de trabalho para o ensino de língua portuguesa.  

Entremeando as análises das respostas dadas tanto pelos alunos quanto pelos 

professores, percebemos que há um distanciamento entre teoria e prática. Nesse sentido 

evidenciamos que os professores reconhecem as orientações, percebem sua importância mas 

não as executam.  

A Sociolinguística ao explicar aspectos gramaticais da língua a partir de situações 

concretas de uso e valorizar a diversidade linguística presente nas interações sociais,  

aproxima-se das principais orientações e postulados que se configuram num movimento de 

renovação das didáticas que envolvem o ensino da língua, porém percebemos que o ensino da 

gramática ainda se destaca como principal metodologia. 

 O ensino da linguagem, concepção defendida por essa investigação, interage com 

variedades de textos no cotidiano, compreendendo-os, sem que se faça uso de listas e regras 

gramaticais. Entretanto, verificamos que a produção textual em sala de aula ainda não 

abandonou a ideia de escrever apenas para a redação ou para prova e o ensino a partir dos 

gêneros tomou como pretexto o texto, para utilização como simples proposta de depreensão 

da gramática. 

A aquisição da língua escrita ainda não é vista como um aprendizado social e os 

gêneros não são compreendidos como construções sócio históricas que se efetuam no interior 

das interações da sociedade. Por isso acreditamos que exista a necessidade de uma 

intervenção didática sistemática para as práticas docentes com o objetivo de garantir que a 

aprendizagem da escrita seja ensinada, pois a mesma não ocorre de modo espontâneo, como 

visto durante as observações.  Percebemos que essa mesma relação faz parte da vida do 

professor, ele alimenta sua práxis de suas experiências, uma vez que também demonstra só 

estudar para uma avaliação ou concurso e seu processo de escrita também está condicionado 

a isso. 

Também concluímos que embora as coordenações e secretarias pensem em cursos de 

formação continuada é preciso que os mesmos busquem solução para problemas concretos da 

prática docente, entretanto percebo que os professores só participam de atividades formativas 
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quando essas são obrigatórias e por razões diversas, quase nunca respondem se chamados a 

opinar e sugerir.  

A prática dos professores tem uma relação de dependência com as orientações dadas 

pelas escolas e por isso, muitos equívocos são percebidos no caminho entre as metas a serem 

alcançadas, as orientações mínimas municipais e o material didático. A condição de professor 

―contratado‖ também foi vista como um agravante para o ensino de língua portuguesa. 

Percebemos uma desmotivação por parte dos professores, além de não reconhecermos um 

desejo de crescimento profissional, uma vez que havia uma nítida preferência pelo ensino do 

Inglês por parte de três professores.  

No que tange às reflexões sobre o ensino específico de língua portuguesa as 

contratações também são extremamente desfavoráveis, porque observamos que as práticas 

pedagógicas utilizadas pautadas em uma abordagem tradicional justificam-se pela falta de 

conhecimento acerca de uma educação linguística.  

Por ocasião de atividades que envolviam a oralidade dos alunos, a interação e a troca 

de informações serem sempre desprezadas percebi que as variedades linguísticas não 

representavam um dado a ser trabalhado e, por conseguinte, a ser reconhecido como um 

fenômeno linguístico. Embora a fala do professor informasse o contrário, sua postura 

pedagógica e seu apreço pelo ensino da gramática confirmavam a abordagem tradicional.  

Assim, concluímos que as práticas pedagógicas possuem uma forte influência sobre o 

aprendizado do aluno e de que há uma tendência a cumprir as orientações mínimas de 

trabalho com a língua. Também se verificou que apesar dos alunos aceitarem a metodologia 

apresentada eles têm consciência de que essa não é a melhor maneira para aprender.  

Finalmente, gostaríamos de contribuir com essas análises para um trabalho mais 

produtivo com a língua, uma vez que confirmamos que as orientações dos PCN não se 

configuram como uma contribuição para a prática do professor. As análises finais 

possibilitam argumentar que os estudos sobre a língua materna devem constituir-se como 

importante trabalho a ser empreendido pelas formações continuadas, bem como o 

acompanhamento dos professores contratados.  
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APÊNDICE A – Questionário base para entrevista com os professores 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

Prezado professor, 

 Gostaria de contar com a sua valiosa colaboração para responder a este questionário, que é 

parte de minha pesquisa para o Mestrado em Cognição e Linguagem, do Programa de Pós-

Graduação/UENF. O objetivo é coletar dados para a pesquisa sobre A PRÁTICA DO 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA . 

Desde já, agradeço sua colaboração. 

      Cíntia Moreira de Castro 

1. Fale sobre sua atuação como professor de Língua Portuguesa, o que mudou acerca do ensino de 

Língua Portuguesa durante esse período de trabalho, desde a sua formação até hoje? 

 

2. Para você, sua formação inicial realizada durante o período da graduação, garantiu que você 

estivesse preparado para dar aula de Língua Portuguesa? Justifique sua resposta. 

 

3. Como procurou resolver os problemas percebidos acerca das possíveis lacunas observadas, após a 

conclusão da graduação, para que você lecionasse língua portuguesa? 

 

4. Para você, qual o principal objetivo do ensino de língua portuguesa na escola?  

 

5. Considere o tipo de aluno que você procura formar, a missão/responsabilidade considerada por 

você como sendo de responsabilidade da escola, o que você espera que seu aluno aprenda quando 

ensina língua? 

 

6. Para você, o governo (PMRO) investe o suficiente em cursos e formação continuada na área de 

língua portuguesa?  

 

7. Quais são os seus conhecimentos sobre os PCNs? Você se orienta por eles? A partir do que você 

conhece dos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa, que princípios orientam sua prática? 

O que é mais enfatizado em suas aulas, o ensino de gramática ou o trabalho com gêneros textuais?  

 

8. A abordagem do seu livro didático corrobora para o trabalho sugerido pelos PCNS? 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos alunos 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

Caro Aluno, 

 Gostaria de contar com a sua importante colaboração para responder a este questionário, 

que é parte de minha pesquisa para o Mestrado em Cognição e Linguagem, do Programa de Pós-

Graduação/UENF.  

Desde já, agradeço sua colaboração. 

      Cíntia Moreira de Castro 

 

1. O que você mais gosta na aula de Língua Portuguesa? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. O que você menos gosta na aula de Língua Portuguesa? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. O que você acha que é mais importante nas aulas de Língua Portuguesa? 

(    ) O ensino da gramática contextualizada no dia a dia. 

(    ) Produção de Texto 

(    ) Ensinar a escrever e a falar bem. 

(    ) Apenas o ensino de regras gramaticais. 

 

4. Quais são as suas maiores habilidades em Língua Portuguesa? 

(    ) Escrevo bem textos. 

(    ) Escrevo as palavras corretamente. 

(    ) Sou capaz de fazer as interpretações de texto. 

(    ) Não me sinto com muitas habilidades em Língua Portuguesa. 
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5. Que tipos de atividades você acredita que estimulariam mais o seu aprendizado em Língua 

Portuguesa? 

 

(    ) Trabalhos em grupo. 

(    ) Exercícios no livro e no caderno. 

(    ) Atividades na Biblioteca. 

(    ) Atividades usando a tecnologia (computador ou celular). 

(    ) Já me sinto estimulado com as aulas que tenho. 

 

6. Você vê significado ou relação entre o que aprende nas aulas de Língua Portuguesa e o que usa na 

sua linguagem na prática? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Você percebe que o ensino de Língua Portuguesa pode colaborar para a sua formação como 

cidadão?  

(    ) Sim, porque me expresso melhor e sou capaz de defender minhas ideias. 

(    ) Sim, porque sou capaz de ler e escrever. 

(    ) Não, porque não vejo nada relacionado entre cidadania e Língua Portuguesa. 

(    ) Não, porque em Língua Portuguesa aprendemos apenas regras gramaticais. 

 

8. Quais as atividades mais realizadas por você em sala, nas aulas de Língua Portuguesa? 

(    ) Cópia no caderno. 

(    ) Atividade no caderno. 

(    )Atividade no livro e no caderno. 

(    ) Atividades Diversas. 

 

9. Como você aprende melhor em Língua Portuguesa? 

(    ) Quando copio. 

(    ) Quando escuto as explicações do professor. 

(    ) Quando escuto as explicações do professor e participo com perguntas e respostas. 

(    ) Quando estudo sozinho. 
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10. Você acredita que o uso da tecnologia pode contribuir para uma melhor aprendizagem no 

ensino de Língua Portuguesa? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Você acha que uma das habilidades do seu professor de Língua Portuguesa é: 

(    ) Explicar bem o conteúdo. 

(    ) Trazer novidades para diversificar as aulas. 

(    ) Manter o bom relacionamento entre o grupo. 

(    ) Manter a ordem em sala de aula. 

(    ) Ele tem outras habilidades. 

 

12. O que você acha que seu professor deveria saber para ensinar melhor Língua Portuguesa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


