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No estudo da língua, não há lugar para a 

oposição entre arte e ciência. A linguagem 

neutraliza-a. A experiência humana pode ser 

objeto de análise científica ou de apreciação 

estética, ou pode ser deixada sem ser elaborada, 

como simples observação. Seja o que for, pode 

ser, e freqüentemente tem de ser, organizada em 

forma de linguagem.  

    Halliday et al. 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre a proposta de ensino de Língua Portuguesa 

numa perspectiva definida como “interdisciplinar” pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM, 1999). De acordo com essa perspectiva, os componentes da 

linguagem, como a gramática, a leitura, a literatura, a produção de textos orais e escritos, 

foram organizados em torno de três eixos: compreensão, interpretação e produção de textos, 

em que a língua é compreendida como atividade social. Nesse sentido, elegemos alguns 

princípios do pensamento funcionalista da linguagem, como a concepção de língua enquanto 

instrumento de interação social e o texto como unidade básica de estudo (Halliday, 1973; 

Halliday et al., 1974; Dik, 1989 e Neves, 1997, 2001a, 2002, 2003), que orientaram as 

reflexões deste trabalho. Devido à natureza deste estudo, a metodologia de pesquisa adotada 

foi o estudo de caso: análise qualitativa de respostas a questionários e a entrevistas fornecidas 

por cinco professores de uma escola pública da rede oficial de ensino do estado de Mato 

Grosso. Os resultados da pesquisa mostraram que os professores de Língua Portuguesa do 

Ensino Médio ainda vivem o conflito da superação de uma prática disciplinar, historicamente 

construída, e da efetivação de um modelo interdisciplinar proposto pelos PCNEM/1999. O 

próprio livro didático adotado é um instrumento revelador dessa “instabilidade”. Atividades 

que consideram a inter-relação entre os componentes da língua(gem) foram sugeridas às 

reflexões expostas neste trabalho.  
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ABSTRACT 

 

 

This work presents some reflections on the proposal of Portuguese teaching in a defined 

perspective as “interdisciplinary” for the Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM, 1999). In agreement with that perspective, the components of the language, 

as grammar, reading, literature and the production of oral and written texts were organized 

around three axes: understanding, interpretation and production of texts, in which the 

language is understood as social activity. In that sense, we chose some principles of the 

functionalist thought, for example, the conception of language as instrument of social 

interaction and the text as basic unity of study (Halliday, 1973; Halliday et al, 1974; Dik, 

1989 and Neves, 1997, 2001a, 2002, 2003), which guided the reflections of this work. Due to 

the nature of this research, the methodology adopted was the case-study: qualitative analysis 

of answers to questionnaires and interviews supplied by five teachers of a public school. The 

results of the research showed that the Portuguese teachers of high schools still live the 

conflict trying to overcome a historically built teaching approach and trying to put in practice 

an interdisciplinary model proposed by PCNEM/1999. The textbook used by teachers is an 

instrument that reveals such “instability”. Classroom activities that integrate the language 

components were added to the reflections exposed in this work. 

 

 

Key-words: teaching - Portuguese Language – interdisciplinarity – functionalist principles
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   INTRODUÇÃO 

 

 

  As reformulações propostas para o Ensino Médio, a partir da publicação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNEM) de 1998, e dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) em 1999, representaram, especialmente para a disciplina Língua Portuguesa 

(doravante LP), a indicação de um “novo” fazer pedagógico em que o estudo da gramática 

passou a ser uma estratégia para compreensão, interpretação, produção de variados gêneros 

textuais e a literatura integrou-se a área da leitura (cf. PCNEM/1999). 

A um só tempo, o ensino da gramática normativa e da história da literatura, de 

acordo com Sousa (2004), deixou de ser o conteúdo privilegiado do Ensino Médio. Segundo 

os PCNEM (1999:144), “os conteúdos tradicionais foram incorporados por uma perspectiva 

maior, que é a linguagem, em que os locutores se comunicam”. Com isso, pretendeu-se 

romper com uma prática pedagógica reduzida ao estudo da palavra e da frase 

descontextualizadas.  

Os Parâmetros indicaram como função principal da disciplina LP o 

desenvolvimento no aluno de sua competência comunicativa e lingüística por meio de uma 

visão sobre o que é língua(gem)1, como “produto humano e social que organiza e ordena de 

forma articulada os dados das experiências comuns aos membros de determinada comunidade 

lingüística” (PCNEM, 1999:125). Concepção essa que acabou por requisitar um 

conhecimento reflexivo sobre os usos que fazemos da linguagem nas diferentes modalidades 

de manifestação, como a escrita, a oral, a literária e a não-literária.  

Na prática, o modelo até então utilizado na maioria das escolas brasileiras, que 

consistia na dicotomia língua e literatura, e, na separação do estudo do texto da análise 

                                                 
1 Ao utilizarmos a expressão “língua(gem)”, reconhecemos que a relação entre língua e linguagem é muito tênue 

até mesmo para os estudiosos desse assunto. Petter (2003:13) nos diz que tal constatação fica mais evidente se 

pensarmos em traduzi-la para o inglês, que possui um único termo – language –  para designar os dois conceitos 

– língua e linguagem. Para Givón (apud Neves, 1997:3), “a língua (e a gramática) não pode ser descrita como 

um sistema autônomo, já que a gramática não pode ser entendida sem referência a parâmetros como cognição e 

comunicação, processamento mental, interação social e cultura, mudança e variação, aquisição e evolução”. Ou 

seja, não é possível separar a linguagem da sua manifestação que é a língua. Por essa razão, em alguns 

momentos neste trabalho utilizamos o termo “língua(gem)” para nos referirmos à interação entre esses domínios. 
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lingüística, deveria ser substituído, de acordo com as novas diretrizes curriculares e a LDB nº 

9.394/96, por uma perspectiva mais integradora de ensino de língua.  

É nesse cenário que, como professor, desde 1999, de uma escola pública do 

estado do Mato Grosso, pude vivenciar, juntamente com meus colegas e alunos, essa 

experiência que trazia, como uma de suas “novidades”, o estudo da língua materna na escola a 

partir do “eixo interdisciplinar”, conforme indicam os PCNEM (1999:137). Nesse processo de 

transição, a dúvida estava em como efetivar uma prática de ensino de língua em que a 

interdisciplinaridade pudesse acontecer entre os próprios conteúdos de LP, os quais, até então, 

apareciam subdivididos em disciplinas como: Gramática, Literatura e Redação. 

  Em 2000, a Escola Estadual Antônio Cristino Côrtes, (doravante EEACC), 

situada em Barra do Garças, Mato Grosso, adaptou seu currículo de LP ao novo paradigma. O 

programa da disciplina LP, com quatro horas semanais para o Ensino Médio diurno e três para 

o noturno, foi construído com base em três eixos: a) prática de leitura, b) prática de texto e c) 

prática de análise lingüística. Buscou-se aliar o ensino da literatura, com suas características, 

contexto histórico, principais autores e estilos de época ao ensino da língua padrão, da 

produção de texto e da leitura, numa tentativa de se instalar uma prática interdisciplinar.  

  Desde o início desse processo, a direção da escola, com auxílio da coordenação 

pedagógica e de um representante do Centro de Educação e Formação Profissional 

(CEFAPRO) de Barra do Garças/MT, incentivou e promoveu a formação continuada dos 

profissionais do ensino que nela trabalhavam, a fim de capacitá-los para essa metodologia de 

ensino, contudo, mesmo o coordenador da área de linguagem tinha várias dúvidas em relação 

ao novo modelo de ensino. O grupo, formado pelos professores efetivos, alguns contratados e, 

em alguns momentos, por representantes da equipe técnica da escola, discutia as novas 

propostas para o Ensino Médio, além de realizar estudos sistematizados de temas ligados à 

educação. Essas reuniões serviam como forma de avaliação e reflexão do “novo” projeto de 

ensino que vinha sendo implantado na escola.  

  Os professores de LP do Ensino Médio, antigo segundo grau, aproveitavam 

esses momentos para refletir sobre como o ensino de língua materna e de suas literaturas – 

brasileira e portuguesa – estava ocorrendo nesse nível da educação formal. E, nesse momento, 

eram freqüentes as queixas em relação à dificuldade representada pela tentativa de se 

instaurar, efetivamente, a integração dos conteúdos de LP. 



 12 

  O que se pedia, naquele momento, era que os professores substituíssem uma 

prática disciplinar e enciclopédica (cf. Britto, 1997) de ensino de língua materna, construída 

historicamente, por uma visão mais interacionista e funcional da linguagem. Ou seja, o que 

estava em questão não era apenas uma mudança metodológica, mas uma re-significação da 

concepção de língua e de seu ensino, que requisitava também uma nova visão de gramática, 

de ensino de gramática, de texto, de trabalho com o texto, de literatura e de leitura. Tudo isso, 

ao mesmo tempo.  

  No entanto, do outro lado, acentuando o conflito desses professores, havia 

ainda a força de uma tradição de ensino de LP construída pelas “grades” disciplinares, que 

separavam, por exemplo, o estudo da literatura do estudo da língua; o livro didático 

(doravante LD), que apresentava os conteúdos de LP divididos em volumes e estes em 

conteúdos distintos; e a própria estruturação do currículo dos cursos de licenciatura em letras, 

que também dividem, por uma questão didática, os estudos literários dos estudos lingüísticos. 

Diante disso, como efetivar uma prática de ensino de LP com caráter interdisciplinar no 

Ensino Médio? 

  Essa foi a questão que impulsionou este projeto de pesquisa, cujos resultados 

são descritos neste trabalho. Intuitivamente, percebemos que faltava “algo mais”, para que os 

objetivos propostos pelos PCNEM (1999) para o ensino de LP pudessem ser alcançados. Um 

dos caminhos possíveis seria fazer uma avaliação sistematizada das condições de ensino, 

segundo uma perspectiva teórica que considerasse os múltiplos agentes e as condições desse 

processo e as multifaces constitutivas da linguagem que os intradomínios, como o gramatical, 

o textual, o literário, tentam reproduzir, ou seja, uma perspectiva que atentasse efetivamente 

para o caráter interdisciplinar do ensino de língua materna. 

  Tais condições nos conduziram a alguns princípios do pensamento lingüístico 

funcionalista, segundo o qual, de acordo com alguns de seus postuladores, como Halliday 

(1973), Halliday et al. (1974), Dik (1989) e divulgados, no Brasil, em trabalhos como de 

Neves (1997, 2001a, 2001b, 2002, 2003), Cunha et al. (2003) e nas inúmeras teses defendidas 

nas diferentes instituições, a língua é uma organização sistêmico-discursiva, que não se esgota 

na expressão lingüística material, na frase enunciada, e é constituída em níveis, cuja unidade 

comunicativa básica é o texto. Segundo Halliday (1973), esses níveis constituem a própria 

língua enquanto instrumento de conhecimento do mundo (explicitando a função 

informacional), de intervenção sobre ele e sobre as pessoas que nele habitam e com as quais 

interagimos (a função interpessoal) e de construção de sentidos (a função textual).  
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Devido ao objeto desta pesquisa, que pretende refletir sobre a natureza 

interdisciplinar da linguagem, a própria constituição do referencial teórico tende a ser 

interdisciplinar. Por isso, além dos autores citados no parágrafo anterior, outros também serão 

solicitados quando falarmos sobre literatura, discurso e gênero textual, como Bakhtin (1997, 

2004), Candido (1985), Osakabe (2001, 2004) e Leite (2001); quando falarmos sobre 

interdisciplinaridade no ensino de LP, como Fazenda (1994), Moraes (1997), Britto (1997), 

Possenti (1995, 1996), Leahy-Dios (2001) e Geraldi (1997, 2001) e quando falarmos em LD, 

como Savioli (1997) e Bezerra (2002), entre outros. Todos têm em comum a concepção de 

língua(gem) como acontecimento social que se realiza em diferentes gêneros e modalidades. 

  O grande desafio de nossa pesquisa, entretanto, encontra-se em um dos pontos 

mais controversos da proposta interdisciplinar de ensino de LP, que reside na relação língua e 

literatura. Acreditamos que essa questão, por si, já demandaria um estudo específico, devido, 

entre outros fatores, à própria distinção que se construiu entre os domínios do estudo 

lingüístico e os domínios do estudo literário. Osakabe (2004) considera que esse ainda é um 

terreno “espinhoso”, porque vai contra uma longa tradição de ensino, mas que, justamente por 

isso, merece uma exaustiva investigação. Por uma questão de recorte teórico-metodológico, 

decidimos abordar o texto literário como mais um entre os diversos usos da língua, como 

sugere Bakhtin (1997) e tentaremos relacionar as funções da linguagem apresentadas por 

Halliday (1973) à concepção dada à literatura por Candido (1985).  

  Ao elegermos o pensamento funcionalista da linguagem, apoiados 

principalmente em Halliday (1973), Halliday et al. (1974) e Dik (1989), selecionamos alguns 

princípios que são aplicáveis ao ensino de língua materna, os quais buscamos defender nesta 

pesquisa. São eles: 

 a consideração da língua como instrumento de interação social; 

 a consideração das metafunções que a língua(gem) executa na interação verbal; 

 a consideração da língua em uso; 

 a consideração do texto como unidade básica de estudo; 

A partir dessas considerações, levantamos as seguintes perguntas de pesquisa:  

1. O que significa um ensino interdisciplinar de LP?  

2. Como efetivar uma prática de ensino de LP no Ensino Médio que considere a 

integração entre a gramática, a produção de texto, a leitura e a literatura? 
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Relacionada a essas questões, questiona-se a efetivação de uma prática de 

ensino de LP interdisciplinar, como propõem os PCNEM, e, para os fins desta pesquisa, 

sempre que necessário, discutiremos o teor dos documentos legais, como as DCNEM, a LDB 

e os Parâmetros Curriculares, que regulamentam o ensino de LP no Brasil.  

  Para atingir os objetivos desta pesquisa, resumidos pelas perguntas acima, 

realizamos um estudo de caso com cinco professores de LP do Ensino Médio da EEACC, 

cujo período de trabalho nessa instituição compreende os anos de 1999 a 2003, época da 

implantação e implementação da nova proposta de ensino de LP. Os professores foram 

submetidos a dois instrumentos de pesquisa: questionário e entrevista.  

  A propósito desses instrumentos, inspiramo-nos nos critérios apontados por 

Neves (2001a). Os questionários procuraram caracterizar os professores, especialmente 

quanto à sua formação, para melhor interpretação dos dados; registrar a natureza da escolha e 

a avaliação do livro didático (doravante LD) em uso e caracterizar o tratamento dado ao 

ensino de LP com caráter interdisciplinar. As entrevistas tiveram o objetivo de retomar a 

maioria das questões apresentadas no questionário, para que os professores pudessem 

expressar, de modo mais natural, os aspectos que lhes pareciam interessantes ou 

problemáticos em relação a questões como o significado de se ensinar LP, a experiência do 

ensino interdisciplinar, a avaliação do LD etc.  

  O primeiro capítulo desta dissertação está dividido em oito seções. Na 

primeira, são apresentadas reflexões em torno da relação interdisciplinaridade e ensino de LP. 

Na seção 1.2., discute-se a integração dos domínios da linguagem, considerando sua natureza 

inter e intradisciplinar. A seção 1.3 apresenta uma reflexão sobre a influência do pensamento 

formalista no ensino de língua materna. Na seção 1.4, busca-se compreender as concepções de 

gramática, texto, discurso, literatura e leitura, a partir do que pressupõe o discurso de alguns 

documentos oficiais, como a LDB nº 9.394/96, as DCNEM/98, os PCNEM/99 e os PCN+EM 

(2002), e que também norteiam as análises deste estudo. Em relação aos PCNEM (1999), não 

se pode deixar de reconhecer que as concepções teóricas que embasam o documento 

consideram, além da dimensão interacional e discursiva, a articulação de dois grandes eixos: o 

do “uso” da língua em diferentes contextos e modalidades e o da “reflexão” acerca desses 

usos. Por isso, nas seções 1.5, 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3, são apresentados alguns princípios do 

pensamento lingüístico funcionalista que poderão contribuir para as reflexões e análises que 

se pretendem fazer nos capítulo III e IV deste trabalho.  
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  No capítulo II, são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

que se caracteriza como estudo de caso. Nele, inicialmente, indica-se a natureza do estudo de 

caso, o qual foi utilizado como um dos recursos investigativos em nossa pesquisa. Em 

seguida, são descritos os sujeitos que dela participaram, o contexto, o LD utilizado pelos 

professores e os instrumentos que foram empregados para a coleta das informações, a fim de 

garantir a triangulação dos dados e sua replicação em outros contextos.  

  No capítulo III, são apresentadas as análises das experiências e concepções 

relatadas pelos professores entrevistados. Ele está dividido em seis seções. Na seção 3.1, 

apresenta-se a compreensão dos professores sobre a função do ensino de LP; na seção 3.2, a 

concepção de língua(gem) desses professores; em 3.3 e 3.4, são apresentadas e comentadas as 

avaliações feitas pelos professores em relação ao modelo interdisciplinar de ensino e à 

validade desse modelo para uma prática mais eficiente de ensino de LP; na seção 3.5, são 

apresentadas as análises das respostas que os professores deram sobre o papel do texto para a 

prática interdisciplinar; finalmente, na seção 3.6, são expostos os comentários feitos pelos 

professores a respeito do LD de português que eles utilizavam.  

  A reflexão acerca dos comentários sobre o LD revelou a necessidade de uma 

análise do LD adotado pela escola. Para o que foi dedicado o capítulo IV. Em duas seções, há 

uma breve contextualização histórica acerca das políticas públicas do LD e a análise 

propriamente do livro, cujo nome é Português Maia, volume único, de autoria de João 

Domingues Maia (2000), publicado pela editora Ática.  

  Com o percurso definido, cabe ressaltar que, pelo fato de esta pesquisa ter 

surgido em um contexto concreto de ensino de língua que pretende refletir sobre as 

possibilidades de superação das barreiras erguidas há décadas entre os conteúdos tidos como 

disciplinares, como gramática, redação, leitura e literatura, não se tem a intenção de esgotar 

sua discussão aqui. Até porque, o tema exige um estudo extremamente extenso, devido à 

peculiaridade de sua natureza interdisciplinar, envolvendo questões como concepções de 

língua(gem), de literatura, de ensino, por exemplo.  
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CAPÍTULO I 

 

 

A NATUREZA INTERDISCIPLINAR DA LÍNGUA(GEM) E O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 

  A reflexão sobre a atual definição da disciplina LP no Ensino Médio, cujas 

bases estão pautadas em uma visão que considera a inter-relação dos componentes da 

linguagem, conduz-nos à problematização de uma questão que vai contra uma longa tradição: 

a integração dos domínios que compreendem os conhecimentos lingüísticos, com a produção 

oral e escrita da linguagem, e os conhecimentos literários, com o estudo da literatura. Embora 

antiga, essa questão tem recebido, de acordo com Osakabe (2004), pouca atenção, logo, a 

bibliografia publicada sobre o assunto é escassa. Isso justifica nosso interesse de investigação. 

Assim, neste capítulo, procuraremos estabelecer algumas relações entre concepções teóricas e 

os intradomínios da língua(gem), com vistas à compreensão de uma prática interdisciplinar de 

ensino de LP. 

Na primeira seção deste capítulo, discutimos a noção de “interdisciplinaridade” 

e o ensino de LP. Em um segundo momento, refletimos sobre a validade desse termo para 

designar a integração dos conteúdos que constituem o campo específico da linguagem e seus 

domínios, numa perspectiva “intradisciplinar”. Na terceira seção, arrolamos algumas 

considerações em relação às concepções de língua(gem) que nortearam o ensino de LP até o 

advento da LDB nº 9.394/96, das DCNEM (1998) e dos PCNEM (1999). Na quarta seção, 

discutimos os conceitos de gramática, texto, discurso, leitura e literatura, a partir do que 

preceituam os PCNEM (1999) e os PCN+EM (2002). Essa escolha se deve em virtude de os 

Parâmetros serem os instrumentos reguladores da prática de ensino de LP atual nas escolas 

brasileiras, portanto, guias também dos professores da EEACC. Na última seção deste 

capítulo, apresentamos alguns princípios do pensamento funcionalista sobre a linguagem, que, 

acreditamos, estão relacionados à visão reflexiva e interdisciplinar de língua sugerida pelos 

Parâmetros curriculares de LP do Ensino Médio.  
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1.1. A interdisciplinaridade e o ensino de LP 

 

  A primeira pergunta que devemos fazer, antes mesmo de iniciar este capítulo, 

é: “Qual a relação entre ensino de LP e interdisciplinaridade?”. Para respondê-la, 

inicialmente, procuramos uma definição para o termo “interdisciplinar”. 

Segundo Kleiman e Moraes (1999:22), a interdisciplinaridade refere-se “a uma 

abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento questionando a segmentação entre os 

diferentes campos do saber produzida por uma visão compartimentada (disciplinar)”.  

Para Fazenda (1994:67), a controvérsia sobre as comparações entre disciplina e 

interdisciplina conduz a um novo caminho de acesso ao real, de inteligibilidade, “em que as 

noções de parte e todo adquirem distinta abordagem”. Essa abordagem é possível a partir de 

um tratamento eminentemente pragmático, no qual a ação torna-se o ponto de convergência e 

de partida entre o fazer e o pensar a interdisciplinaridade (cf. Fazenda, 1994). Para Fazenda, a 

prática interdisciplinar não dissocia a teoria da prática, uma vez que reflexão, integração e 

ação caminham juntas. 

De acordo com essas autoras, a integração dos vários saberes (ou 

conhecimentos), que constituem as disciplinas, com vistas a uma percepção mais significativa 

e contextual dos fatos e situações da realidade humana, é o princípio que sustenta a noção de 

interdisciplinaridade. Longe de ser apenas um agrupamento de disciplinas, essa forma de 

perceber a realidade não se caracteriza pela simples justaposição de conteúdos, mas alicerça-

se no “diálogo e na colaboração” (cf. Fazenda, 1994) entre as disciplinas e seus agentes, no 

caso, os professores.  

Vale lembrar, contudo, que essa integração não tem como objetivo acabar com 

as disciplinas ou diluir sua identidade. Segundo Fazenda (1994:69), a metodologia 

interdisciplinar em seu exercício  

 
requer como pressuposto uma atitude especial ante o conhecimento, que se evidencia 

no reconhecimento das competências, incompetências, possibilidades e limites da 

própria disciplina e de seus agentes, no conhecimento e na valorização suficientes das 

demais disciplinas e dos que a sustentam  

 

Embora haja uma certa controvérsia em relação à dimensão específica da 

interdisciplinaridade, visto que ora ela é concebida como episteme (cf. Kleiman; Moraes, 
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1999), ora como teoria e ora como metodologia (cf. Fazenda, 1994), nesta pesquisa, iremos 

compreendê-la como metodologia, concepção que também será empregada para o seu avesso, 

ou seja, a “disciplinaridade”. Com isso, contudo, não desconsideramos seu aspecto teórico e 

epistêmico, uma vez que uma metodologia não se sustenta sem uma teoria e uma ciência. 

Neste trabalho, a concepção teórica que o norteia reside no reconhecimento da inter-relação 

dos componentes da linguagem, como o textual, o gramatical, o semântico, o discursivo e o 

pragmático, por exemplo, apoiados em uma visão funcional da linguagem. Assim, 

compreendemos por metodologia interdisciplinar a superação das barreiras entre os conteúdos 

de gramática, leitura, literatura e produção de texto, em prol de uma perspectiva da 

linguagem. 

Por sua vez, a “disciplinaridade” baseia-se na valorização de um conhecimento 

específico, enciclopédico, segundo Britto (1997), portanto, tem um caráter contrário à 

interdisciplinaridade, e, no caso da LP, significaria a divisão do estudo da língua em 

disciplinas compartimentadas, como Gramática, Literatura e Redação, sem que se 

estabeleçam relações de interseção entre elas.  

A língua tem um caráter eminentemente “inter”, no sentido etimológico desse 

termo, ou seja, de “entre, no meio de”, como o define Cunha (1992:440). Essa definição se 

justifica pelo fato de não existir conhecimento ou ciência sem que uma língua estabeleça o 

contato entre esse conhecimento (ou ciência) e o mundo. Podemos dizer, então, que a língua 

constitui o homem e por ele é constituída, pois, segundo Halliday et al. (1974:113), “a língua 

não se realiza em abstrato, mas se realiza como atividade dos homens”. Eis seu caráter 

interdisciplinar, ou, “transdisciplinar”, como indica Pereira (2002), no prefácio da obra: 

Língua e transdisciplinaridade. Além disso, a língua também carrega o estatuto de 

“disciplina” no contexto escolar, passando a fazer parte do rol dos conteúdos que devem ser 

ensinados pela escola.  

  Assim, conforme Henriques (2002), a escola, ao transformar o professor de 

Português em três: o professor de Gramática, o professor de Literatura e o professor de 

Redação, instituiu uma concepção de língua multifacetada, gerando a “disciplinarização” da 

LP, com as disciplinas correspondentes ao conteúdo ministrado pelo professor. 

Os parâmetros curriculares de LP para o Ensino Médio, ao afirmarem que a 

interdisciplinaridade constitui um princípio didático-metodológico que orientará o ensino 

escolar de maneira geral, abrem espaço para que a integração das “disciplinas” de Português 

(como até recentemente eram denominadas as aulas de Gramática, Redação e Literatura) seja 
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compreendida com esse caráter interdisciplinar. Para Kleiman e Moraes (1999), a instrução 

interdisciplinar aproveita-se de conexões naturais e lógicas entre os conteúdos de determinada 

área do conhecimento. É o que acreditamos ocorrer quando pensamos na integração dos 

componentes da língua(gem).  

A discussão em torno do ensino fragmentado dos componentes de LP não é 

recente. Vários pesquisadores, lingüistas e professores, desde o final da década de 1980, já 

criticavam o modo como a língua, a literatura, a gramática e a produção de texto eram 

ensinadas nas escolas brasileiras. Segundo Geraldi, Silva e Fiad (1996:311-312),  

 
a chegada dos anos 80 deflagraria um intenso processo de revisão e questionamento 

do ensino em vigor, voltado a uma reconceptualização geral de objetivos, 

pressupostos e procedimentos didáticos para a área. Tal processo resultava de pelo 

menos duas ordens de fatores: a já referida crise do ensino, função do despreparo da 

instituição escolar para as transformações quantitativas e qualitativas que a ela se 

impunham e a possibilidade de utilização de paradigmas emergentes recolhidos das 

ciências da linguagem e das teorias do conhecimento (...) 

 

  Tais paradigmas emergiam de uma compreensão sócio-histórica da linguagem 

e tinham como principais representantes autores na área da Filosofia da Linguagem, como 

Bakhtin (2004), e da Psicologia, como Vygotsky (1998), cujas idéias acabaram por influenciar 

os autores das propostas para o ensino de LP no Brasil a partir de então (cf. Geraldi et al., 

1996). 

  Para Louzada (1997), a relação entre os componentes lingüísticos e literários 

sofreu, no decorrer do processo de solidificação do currículo da disciplina LP, oscilações que 

demonstravam ora a relação entre esses conteúdos, ora total afastamento. Quando a literatura 

nacional assume sua identidade no currículo escolar, ela passa a servir como modelo de norma 

lingüística. Assim, o texto literário servia como base para o estudo das regras do “bom uso” 

da língua. Para aquele momento histórico, séculos XVIII e XIX, essa relação entre língua e 

literatura trazia como objetivo da disciplina LP, segundo Louzada (1997), o desejo de se 

constituir uma nacionalidade emergente, que contribuísse para a formação do cidadão 

brasileiro.  

  Reflexos desse objetivo encontram-se ainda hoje na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, cuja definição dada à LP é de “instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania” (Lei nº 9.394/96, Seção IV, Art. 36). 

  Em um primeiro momento, a integração língua e literatura no currículo das 

escolas brasileiras satisfazia mais a uma necessidade política e social que, propriamente, ao 
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reconhecimento, pautado em bases teóricas, da possibilidade dessa integração sem que um 

componente servisse apenas como suporte para o outro. Esse é um fato que parece ocorrer até 

hoje com o texto literário, servindo apenas como pano de fundo para as aulas de língua (ou 

melhor, de gramática normativa). Louzada (1997) afirma que a proliferação de manuais 

didáticos cheios de trechos de textos literários destinados aos exercícios escolares parecia, 

para os professores mais incautos, ter fundido numa só prática o estudo da língua e da 

literatura.  

  Contudo, com o passar do tempo, o antigo 2º grau demonstrava que, ao 

contrário do que se pensava, a fragmentação já fazia parte dos estudos da linguagem, com 

disciplinas como: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Portuguesa e Técnicas de 

Redação. Mesmo hoje essa fragmentação dos conteúdos da língua(gem) é prática comum na 

maioria das instituições de ensino privado. Chega-se a ponto de, em alguns colégios 

“conceituados”, existir, além do professor específico de redação, a figura do corretor de 

redação, cuja função exclusiva é a de corrigir os textos dos alunos que ele nem mesmo 

conhece ou acompanha na sala de aula. Além de demonstrar a intensidade dessa fragmentação 

no ensino de LP, esse exemplo também evidencia a desconsideração do processo, ou seja, da 

continuidade, que caracteriza a aprendizagem. Essa visão compartimentada da língua(gem), já 

no final da década de oitenta, recebeu críticas que culminaram na elaboração de guias 

curriculares, destinados, na época, apenas ao ensino fundamental (antigo 1º grau).  

  Em 1977, a Proposição Curricular de Língua Portuguesa – 2º Grau, da 

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, da Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo (CENP/SE), já apresentava indícios da influência das pesquisas no campo da 

Lingüística e da Teoria da Literatura, por exemplo, a consideração do texto como unidade 

básica sobre o qual deveria se realizar o ensino da língua e da literatura. Mais tarde, com a 

publicação da versão preliminar da Proposta Curricular para o Ensino de Português 2º Grau, 

apresentada pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, em 1986, ainda se 

reconhecia a persistência das especializações na área da linguagem. Mesmo após a Proposição 

Curricular de 1977, o currículo escolar trazia os componentes de LP divididos em aulas 

distintas.  

A Proposta Curricular para o Ensino Médio – 2º Grau (1986) também ajudou a 

popularizar as pesquisas que vinham sendo desenvolvidas no terreno da linguagem na década 

de oitenta, divulgadas no Brasil por estudiosos como Rodolfo Ilari e Sírio Possenti (1985), 

João Wanderley Geraldi, Lilian Lopes Martin da Silva e Raquel Salek Fiad (1996). A 
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exemplo de São Paulo, outros Estados também começaram a elaborar suas propostas 

curriculares. Assim como já propagado na CENP/SP de 1977, o texto continuava a assumir o 

papel de integrador dos conhecimentos lingüísticos e literários, mas agora também era peça 

fundamental para o ensino da produção de texto e de leitura. De acordo com a Proposta 

Curricular para o ensino de LP (1986:13),  

 

a articulação das atividades desenvolvidas em sala de aula precisa, portanto, traduzir-

se num trabalho significativo de produção e de interpretação de textos, de análise e 

reflexão sobre os recursos lingüísticos utilizados. 

 

  Encontramos, em algumas publicações feitas no final do século XX e início 

deste século, discussões tematizando a integração dos conteúdos de LP, acompanhadas de 

propostas para sala de aula. São alguns exemplos os trabalhos de Leite (2001), “Gramática e 

literatura: desencontros e esperanças”; de Osakabe (2001), “Ensino de gramática e ensino de 

literatura”, de Leahy-Dios e Lage (2001), “Língua e literatura – uma questão de educação?” e, 

de maneira mais abrangente, nos livros de Kleiman e Moraes (1999), “Leitura e 

interdisciplinaridade”; de Neves (2001), “Gramática na escola” e, mais recentemente, no livro 

organizado por Henriques e Pereira (2002), “Língua e transdisciplinaridade”. 

Em quase todos esses autores, o tema da integração dos diversos componentes 

da linguagem tem como motivação uma nova concepção de sociedade e de ciência, que pode 

ser resumida na seguinte afirmação feita por Leahy-Dios e Lage (2001:10): “a partir dos anos 

80 vimos estabelecendo abordagens pedagógicas críticas, apoiadas no questionamento das 

modificações sociais possíveis por meio da educação.” Há uma crítica ao ensino tecnicista, 

presente durante os anos 1960 e 1970, que valorizava as partes em detrimento do todo, 

influência do pensamento racionalista e cartesiano do século XVII (Moraes, 1997). A maioria 

dessas reflexões sugere a superação das divisões do estudo da língua no contexto escolar. 

  No que tange à área da linguagem, já em 1986, os autores da Proposta 

Curricular Educacional para o Estado de São Paulo afirmavam que, apesar de a disciplina, 

então denominada de “Português”, englobar todos os conteúdos inerentes a ela, como a 

gramática, a literatura e a redação, na escola, “sobrevive a prática de dividi-los seja pelos dias 

da semana ou pelo número de aulas, seja pelas séries, de acordo com um suposto grau de 

dificuldade” (PCE/SP, 1986:12). Parece-nos que essa ainda é a prática comum no ensino 

dessa disciplina em muitas escolas, inclusive na EEACC. 
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  A constatação feita em 1986 parece ter ecoado até os elaboradores da nova 

Proposta Curricular Nacional para o Ensino Médio, publicada em 1999, que, na parte sobre os 

conhecimentos de LP, traz a integração dos conteúdos dessa disciplina como ponto chave para 

uma nova visão do ensino de português na educação média, associada ao conceito de 

“interdisciplinaridade”. 

  O primeiro parágrafo dos PCNEM de LP (1999:137) apresenta a seguinte 

afirmação: “a novidade [do ensino de LP] está em antever a disciplina, no eixo 

interdisciplinar: o estudo da língua materna na escola aponta para uma reflexão sobre o uso da 

língua na vida e na sociedade”. Com isso, os Parâmetros desejam contrapor esse “novo” eixo 

ao modelo anterior, que concebia o ensino de língua dividido em compartimentos nos quais o 

estudo da gramática, da leitura, da literatura e da redação era formatado em disciplinas 

distintas no currículo escolar. Segundo o documento, o modelo anterior tinha essa formatação 

porque servia a propósitos históricos de uma época que valorizava a especialização e o 

acúmulo do conhecimento (cf. PCNEM, 1999:15). A nova perspectiva metodológica, por sua 

vez, pretende considerar as questões históricas deste momento, como a revolução do 

conhecimento que alterou a organização do trabalho e as relações sociais.  

Embora a discussão em torno da integração dos componentes da LP já fizesse 

parte das reflexões de muitos lingüistas e professores, parece-nos que apenas no final de 1990 

ela foi reconhecida pelos órgãos oficiais que regulamentam e normatizam o ensino público em 

todo território brasileiro. É o caso das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio2 

(DCNEM), de 1998, que indicaram a interdisciplinaridade e a contextualização como 

princípios pedagógicos estruturadores do currículo, a fim de atender o que a nova LDB propôs 

como competência para o aluno do Ensino Médio. Em relação ao ensino de LP, os PCNEM 

(1999:142-144) apresentam as seguintes competências:  

 

1) considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas 

sociais e como representação simbólica de experiências humanas manifestas nas 

formas de sentir, pensar e agir na vida social; 

 

2) analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

textos/contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo 

com as condições de produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores 

participantes da criação e propagação de idéias e escolhas); 

 

3) compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade  

                                                 
2 A DCNEM foi aprovada pelo Parecer da Câmara de Educação Básica (CEB nº 15/98) do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) em 01/06/98. 
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A essas três competências (interativa, textual e gramatical), a serem 

desenvolvidas na disciplina LP, devem ser correlacionados, de acordo com Espíndola 

(2004:94), os quatro grandes eixos propostos: literatura, gramática, produção de textos e 

desenvolvimento da oralidade. Com isso, os conteúdos passam a estar atrelados às 

competências e habilidades que se pretendem desenvolver no aluno do Ensino Médio. A 

correlação entre os conteúdos e competências que deverão ser desenvolvidas pelo aluno 

requer do professor um novo posicionamento em relação ao ensino de LP, a começar pela 

concepção de língua(gem), de gramática, de texto e de leitura. Isso porque, para Espíndola 

(2004:94), “as DCNEM estão alicerçadas em uma concepção de linguagem em que aprender 

língua não mais se restringirá ao ensino dissociado de gramática, leitura e produção de 

textos”. A tendência de analisar a realidade de forma segmentada no ensino de LP deve ser 

substituída por uma perspectiva maior: a linguagem.  

A compreensão da língua(gem) não como um corpo dividido em várias partes, 

mas como atividade humana que se mostra na sua própria constituição, como atividade social 

(Halliday, 1973; Dik, 1989), e que por isso aciona diferentes conhecimentos, exige um 

trabalho em sala de aula que rompa definitivamente com as fronteiras disciplinares, 

promovendo, assim, a interdisciplinaridade.  

Frigotto (2004:27) afirma que a necessidade da interdisciplinaridade na 

produção do conhecimento “funda-se no caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo 

tempo, una e diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão”. Assim, se determinado 

objeto do conhecimento necessita ser dividido para ser entendido, isso não significa que suas 

outras múltiplas determinações deverão ser abandonadas.  

A interdisciplinaridade não nega a possibilidade do estudo sistematizado de 

determinado conhecimento ou área do saber, apenas quer garantir seu aspecto relacional, por 

reconhecer que o conhecimento está sujeito à variação, dependendo do olhar lançado sobre 

ele. Essa é a principal diferença que distingue uma abordagem interdisciplinar de uma 

metodologia disciplinar. Uma vez que, uma abordagem disciplinar está baseada numa visão 

estanque do conhecimento, fechado nos limites de determinada disciplina, enquanto que uma 

prática interdisciplinar baseia-se na relação dialética do conhecimento. Essa é, também, uma 

das contradições que se verifica quando se contrapõe à concepção de LP proposta pelos 

Parâmetros o currículo consolidado da disciplina no Ensino Médio, que há muito tempo tem 

sido regido pelos vestibulares e dividido em produção de dissertação, estudos das escolas 
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literárias e da gramática. Essa consolidação ainda persiste em relação à definição dos 

conteúdos que são ministrados nas aulas de LP do Ensino Médio, uma vez que muitos 

professores, por razões que discutiremos mais adiante, recorrem ao conteúdo dos vestibulares 

e dos LD para elaborar seus planos curriculares. 

Etges (1995) diz que os processos interdisciplinares, no sentido de 

deslocamento para outros contextos, têm como aspecto positivo romper com o fenômeno 

escolar tão comum da cristalização do saber na memória, do saber decorado, do saber 

bancário, já apontados por Freire (1994). Os processos interdisciplinares, de acordo com 

Etges (1995), induzem materializar o saber no mundo externo, ou seja, possibilitam ao aluno 

perceber a relevância daquilo que ele aprende em relação às ações que pratica efetivamente no 

mundo. É o que Fazenda (1994) define como abordagem pragmática, em que “fazer” e 

“pensar” são ações que convergem para uma compreensão mais significativa dos saberes 

veiculados na e pela escola e que passam a ser vistos numa perspectiva relacional.  

Entendemos neste trabalho que a interdisciplinaridade não é, apenas, uma 

integração de disciplinas. É o reconhecimento dos processos de interação humana com o 

meio, com o outro e com o conhecimento de ambos. Desse modo, concordamos com Moraes 

(1997), para quem a interdisciplinaridade significa a oportunidade de uma educação voltada 

para a formação integral do homem, para o desenvolvimento da sua inteligência, do seu 

pensamento, da sua consciência e do seu espírito, capacitando-o para viver numa sociedade 

plural em constante processo de transformação. 

  O paradigma interdisciplinar, nesse caso, não deixa de representar a 

reorganização das próprias teorias do conhecimento, fruto de uma nova visão de homem e de 

sociedade. Sobre isso, Moraes (1997), se referindo a Capra (1994), considera que: 

 
no velho paradigma acreditava-se que a dinâmica do todo poderia ser entendida com 

base nas propriedades das partes, e o mundo físico era visto como um conjunto de 

entidades separadas. No novo paradigma, a relação entre as partes e o todo é invertida. 

Isso implica que as propriedades das partes somente podem ser entendidas com base 

na dinâmica do todo. 

 



 25 

Se transportarmos essa compreensão do paradigma científico para o ensino de 

LP, perceberemos que realmente não se justifica uma prática que fragmenta o sujeito, o 

homem socialmente constituído (Osakabe, 2001), nem uma concepção de língua que 

desconsidera a inter-relação leitura, texto e gramática. 

  De acordo com Fazenda (1994), a interdisciplinaridade pressupõe uma visão 

macro: mudança da sociedade e do pensamento científico e uma visão micro: superação da 

dicotomia teoria versus prática. Na transição entre uma visão disciplinar de ensino para uma 

concepção interdisciplinar, há todo um processo que envolve o reconhecimento dessa 

mudança social e cultural, bem como de sua repercussão na realidade educacional. Resta-nos 

saber como o professor tem tentado mediar essa mudança e, ao mesmo tempo, como ele tem 

vivenciado esse período de transição, logo, de conflito. Essa é uma questão que pretendemos 

responder no capítulo III desta dissertação. Antes, porém, temos de esclarecer de que modo 

compreendemos a “interdisciplinaridade” no que diz respeito aos componentes que 

constituem o campo específico da LP e seus domínios. 

 

1.2. A inter-relação dos conteúdos de LP: uma visão “intradisciplinar”  

 

Como afirmamos na introdução deste trabalho, a opção por analisar a prática 

interdisciplinar no ensino de LP se deve, principalmente, a dois aspectos que podem ser 

depreendidos de nossas perguntas de pesquisa: o significado de um ensino interdisciplinar e 

sua efetivação nas aulas de LP. Essas questões foram suscitadas a partir da indicação dos 

PCNEM (1999) para a prática de LP nas escolas de Ensino Médio. A escola eliminou a 

disciplina Literatura da matriz curricular, conforme indicação das DCNEM (1998), agrupando 

seu conteúdo à disciplina LP, que passou a ter como escopo o estudo da gramática, do texto e 

de sua produção, da leitura e da literatura. Os professores de gramática, de literatura e de 

redação passaram a ter, assim como a disciplina que lecionavam, uma única identidade 

pedagógica: a de “Professores de Língua Portuguesa”, ou, ainda, a de professores de 

“linguagem” (cf. PCNEM, 1999:144). 

  Sobre essa integração, Oliveira e Coelho (2003) afirmam que a mudança de 

uma visão disciplinar de ensino para uma concepção interdisciplinar supõe uma alteração na 

perspectiva em relação à abordagem dada à língua e a seu ensino no contexto escolar. 
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Segundo os próprios PCNEM (1999:137), a “novidade” da proposta de ensino de língua, 

“aponta para uma reflexão sobre o uso da língua na vida e na sociedade”.  

O reconhecimento do estudo da língua não pode desconsiderar os fatores que 

estão vinculados a ela, como os pragmáticos, entendidos aqui como o conjunto de 

conhecimentos dos usuários da língua, crenças, assunções e sentimentos que determinam o 

uso das expressões lingüísticas (cf. Dik, 1989) e os comunicativos. Essa proposta 

metodológica, apresentada pelos Parâmetros de LP, traz consigo, retomando as palavras de 

Oliveira e Coelho (2003:92), uma “vertente que podemos chamar de funcionalista”3, no 

sentido em que considera a atividade de “reflexão” (cf. PCNEM, 1999:139) sobre os fatos 

sociais que envolvem a língua. 

  Isso nos leva a perceber que, quando levantamos a questão do ensino de língua 

com caráter disciplinar ou interdisciplinar, estamos também refletindo sobre o modo como a 

sociedade organiza os domínios do conhecimento. Esse seria o nível macro ao qual também já 

fizemos menção no final da seção anterior. D’Ambrosio (1993a, apud Moraes 1997:29) 

afirma: 

 

o próprio aparecimento das disciplinas (...) deu origem ao afastamento cada vez mais 

especialista, desaparecendo, em conseqüência, a preocupação com aspectos 

importantes do conhecimento, da visão crítica de fenômenos globais e da criatividade.  

 

  No caso do ensino de LP, perceber a fragmentação dos saberes sistematizados 

fez com que os conhecimentos que pertencem ao domínio da linguagem fossem 

completamente desvinculados, surgindo, assim, as disciplinas autônomas, como já 

mencionamos anteriormente. Separadas no currículo e, conseqüentemente, na mente do aluno 

e do professor, essas disciplinas passaram a ter independência a ponto de nem o aluno nem o 

professor as conceberem mais como entidades de uma mesma matriz, ou seja, a língua e sua 

realização via linguagem. 

  Se atentarmos para o fato que os conteúdos de LP estão inerentemente ligados 

à própria língua, então, o relacionamento entre eles não pode ser definido, apenas, como 

interdisciplinar. Assim, consideramos dois níveis de manifestação de integração desses 

conhecimentos. Um é o nível interdisciplinar, proposto como prática metodológica pela LDB 

nº 9.394/96 e divulgado pelos PCNEM/1999, como foi discutido na seção anterior. Outro é o 

intradisciplinar, também sugerido pelos Parâmetros (1999:127), segundo o qual, o estudo 

centrado apenas no aspecto formal, “desconsiderando a inter-relação contextual, semântica e 

                                                 
3 Grifo dado pelas autoras. 
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gramatical própria da natureza e função da linguagem, desvincula o aluno do caráter 

intrasubjetivo, intersubjetivo e social da linguagem”. 

  A intradisciplinaridade traz a idéia de elementos que têm uma relação 

intrínseca entre si. Nessa perspectiva, podemos representar a inter-relação dos componentes e 

domínios da LP do seguinte modo: entendemos que a linguagem engloba, como uma de suas 

principais formas de realização, a língua, que, por sua vez, se manifesta em forma de textos 

(verbais, orais, literário e não-literários), organizados a partir de uma gramática, percebidos 

por meio de contatos sensoriais (visão, audição) e interpretados por intermédio da leitura (oral 

ou não). Tudo ocorrendo de modo simultâneo e formando um todo que representa a própria 

linguagem em funcionamento. Logo, o caráter “intradisciplinar” residiria nessa consideração 

do relacionamento inerente dos intradomínios da língua(gem). 

Quando produzimos, por exemplo, um texto, sabemos que, automática e 

simultaneamente, são postas em ação competências e habilidades dos domínios da gramática, 

da cognição, da leitura, da pragmática etc. Seguindo esse raciocínio, como pensar a produção 

textual isolada da reflexão sobre a língua; ou dissociar língua de literatura, uma vez que a 

literatura se manifesta textualmente por meio da língua e como isolar a leitura se ela perpassa 

todos esses domínios? Acreditamos, desse modo, que o uso do domínio da linguagem se 

constitui acionando-se, simultaneamente, na maioria das vezes, esses intradomínios. Assim, 

tem-se uma relação de interseção entre eles, em que um intradomínio pertence, ao mesmo 

tempo, ao outro, ou seja, a interseção desses intradomínios da língua constitui a dinâmica da 

interação verbal.  

  Tentamos representar, a seguir, com o símbolo matemático de interseção “ ∩ ”, 

essa relação. Antes, deixamos claro que o modo como foram dispostos tais domínios não 

segue, necessariamente, uma hierarquia em que o primeiro elemento tem predominância sobre 

o segundo e assim sucessivamente. Assim, teríamos, na realização da linguagem, ocorrendo, 

simultaneamente, 

 

LINGUAGEM  ∩  LÍNGUA  ∩  GRAMÁTICA  ∩  TEXTO  ∩  LEITURA  ∩  

LITERATURA  

 

  Essa relação de interseção dos domínios acima expostos poderia ser comparada 

a um círculo em que, dentro dele, interligados, estivessem os intradomínios da língua 
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(gramática, texto, leitura, literatura) e, em volta, compondo o próprio traçado da esfera, a 

linguagem, como produto humano e responsável pela interação sócio-comunicativa. 

  Com isso, entretanto, não queremos desconsiderar, além da 

“intradisciplinaridade” da língua, seu caráter interdisciplinar, que, como já dissemos, lhe é 

inerente. Portanto, por uma questão metodológica, utilizaremos, no decorrer desta pesquisa, o 

termo “interdisciplinar”, tentando, com ele, englobar, também, a concepção de 

“intradisciplinaridade” comentada aqui. 

O reconhecimento dessa natureza da língua e seus domínios constitutivos já 

vem sendo percebido há tempos por alguns pesquisadores brasileiros. Geraldi et al. (1996), 

por exemplo, ao discutirem as propostas de ensino de LP formuladas nas décadas e 1980 e 

1990, reconheciam essa inter-relação dos componentes da linguagem. Esses autores afirmam 

que 

 
tais conteúdos devem ser desenvolvidos de maneira integrada e harmoniosa, através 

de práticas que, por interagirem e interdependerem uma das outras, apenas 

didaticamente aparecem arroladas neste programa como Prática de Leitura, Prática de 

Produção de Textos e Prática de Análise Lingüística (1985:323) 

 

Schmitz (1990:211), ao falar da integração gramática - redação - leitura, 

pensada pela lingüística, afirma que o estudo da gramática escolar 

 
implica uma atividade direta com a língua portuguesa, isto é, a manipulação dos 

vários componentes do idioma – o léxico, o sintático, o semântico e o pragmático. 

Nesta visão das coisas, a leitura é ligada à redação.  

 

  Osakabe (2004) também reconhece essa interdependência dos componentes da 

língua e chega a afirmar que não deveríamos falar em integração das áreas da língua, 

literatura, produção de texto e leitura, porque, “por natureza, elas já estão integradas quer na 

unidade do sujeito quer na unidade e harmonia da língua em todos os seus processos” (op. 

cit.). Contudo, acreditamos que essa noção que chamamos aqui de intradisciplinar não está 

tão clara assim para o professor que, distante das descobertas da Lingüística e da Teoria 

Literária, segue, ignorando esses fatos. Essa constatação conduz-nos a seguinte pergunta: 

“Será que é possível não falar em integração das áreas da língua(gem), uma vez que são, 

naturalmente, inerentes, como sugere Osakabe (2004)?” Para compreendermos a 

complexidade dessa questão, é necessário voltarmos nosso olhar para algumas concepções 

que sustentam o ensino de LP no Brasil. 
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1.3. Concepções teóricas que orientam o ensino de LP no Brasil 

 

As DCNEM (1998) sugeriram como constituição de competências e 

habilidades de LP para o aluno do nível médio, por exemplo, a compreensão e o uso da LP 

como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 

própria identidade4 (op. cit.:107).  

Essas competências e habilidades entram em choque com um modelo de 

ensino de português baseado nos “conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, 

nomenclatura gramatical e história da literatura” (cf. PCNEM, 1999:139), que ainda constitui 

prática comum no ensino Básico, mesmo depois de os próprios órgãos oficiais responsáveis 

pelas políticas educacionais públicas terem colocado esses conteúdos, literalmente, em 

“segundo plano” (cf. PCNEM, 1999:139).  

A força da tradição desse modelo de ensino tem, de certo modo, colaborado 

para sua manutenção no contexto escolar. A crença de que existe um português “certo”, que 

será aprendido pelo aluno por meio de exercícios repetitivos e por aulas baseadas, por 

exemplo, na conjugação de verbos em todos os tempo e modos, na detecção da função 

sintática de um termo de uma frase abstrata e na distinção entre o adjunto adnominal e o 

complemento nominal, é que tem fomentado essa tradição normativa no ensino de LP5. 

De acordo com Antunes (2003), que o ensino de LP segue, em muitos casos, 

essa tradição “gramatiqueira” é uma constatação do domínio comum. Por isso, discorrer sobre 

essa questão, aqui, seria, no mínimo, enfadonho. Apesar disso, reiteramos o que essa autora 

denuncia como conseqüência desse ensino: o modelo de ensino de LP pautado, apenas, no 

estudo da gramática normativa, não estimula a formação de leitores, capazes de ler e 

compreender variados tipos de texto, tampouco incentiva os alunos a produzirem textos 

variados. Ao concentrar atenção nas atividades metalingüísticas, o ensino tradicional de LP 

apresenta a língua dissociada do sujeito que a utiliza, caracterizando, assim, o que vimos 

chamando atenção neste trabalho em relação à fragmentação dos conteúdos de LP.  

                                                 
4 De acordo com os PCNEM/1999, nas décadas de 1960 e 1970, considerando o nível de desenvolvimento da 

industrialização na América Latina, cabia ao Ensino Médio a formação técnica e especializada de seus alunos. 

Esses objetivos foram superados na década de 1990, marcada pelo crescente volume de informações produzido 

em decorrência das novas tecnologias. Desafio que colocava novos parâmetros para a formação do cidadão, 

como a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização (cf. PCNEM, 

1999:15-16). 
5 Sobre esse tema conferir Bergamo (2003). 
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É por essa razão que as aulas de LP que seguem esse modelo são comumente 

identificadas como aulas de “gramática”, ou melhor, de “gramática normativa”, já que são 

estudados apenas os padrões de uma variedade lingüística, a variedade prestigiada 

socialmente. Daí o conceito de ensino normativo e prescritivo de língua materna (cf. Halliday 

et al., 1974). A essa prática de ensino acrescenta-se, ainda, uma concepção de língua como 

código, representada por um conjunto de signos lingüísticos, como veremos mais adiante em 

exemplos retirados de alguns LD de português. 

Apesar de as críticas a esse modelo tradicional de ensino de LP, acreditamos 

que mesmo as inúmeras pesquisas de lingüística aplicada voltadas para essa temática têm 

contribuído timidamente para a mudança desse cenário. Isso porque, para Neves (2002), se 

existe grande preocupação com o ‘diagnóstico’ do que ocorre, não tem o mesmo destaque a 

preocupação com uma intervenção efetiva e sistemática na situação encontrada e 

diagnosticada. Apesar da importância dessas pesquisas, a maioria não consegue ultrapassar os 

domínios da academia. Esse distanciamento entre a detecção dos problemas e a ação para 

superá-los contribui para que o ensino de língua continue a ser como sempre foi, ou seja, um 

ensino eminentemente normativo e voltado para as questões específicas de cada componente 

da LP.  

O que ocorreu, especificamente no campo dos estudos lingüísticos, é que os 

conhecimentos teórico-descritivos foram sendo reformulados, com o advento de pensamentos 

e teorias mais sociais da língua(gem), como o Funcionalismo revelado em abordagens 

lingüísticas que identificam o social, como a Sociolinguística, a Análise da Conversação, a 

Lingüística Textual, a Análise do Discurso, por exemplo. Esses pensamentos e teorias 

trouxeram para os domínios da língua(gem) a consideração da língua inserida na esfera única 

das relações sociais organizadas (Bakhtin, 2004), ligada aos sujeitos que a utilizam em 

situações concretas de interação, distinguindo-se, assim, da visão de língua como entidade 

abstrata, isolada do uso. Essas concepções, gradativamente, foram abrindo espaço, não 

somente na descrição lingüística, como também nas propostas de aplicação ao ensino de 

língua. Ao chegarem à escola, poucas encontraram terreno fértil para se efetivar nas salas de 

aula de LP, ainda condicionadas a uma visão formalista de língua(gem). Quando encontravam 

espaço, corriam o risco de interpretações às vezes equivocadas e de considerações 
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desconfiadas de pais, alunos e professores que achavam que aquele não era o jeito “certo” de 

se ensinar língua6, demostrando, com isso, a resistência da tradição normativa. 

  Um exemplo disso foi o que ocorreu com a proposta da lingüística textual, 

popularizada por Koch, na década de 1990. Proposta que chegou à escola a partir de noções 

como de coerência, de coesão (Fávero; Koch, 2000) e de texto como objeto de reflexão e 

análise lingüística. Contudo, com a falta de um conhecimento teórico sobre o papel do texto 

nas aulas de LP e também de uma visão do que é ensinar língua de acordo com essa 

perspectiva, muitos professores chegaram a concluir que o estudo da gramática não se fazia 

mais necessário. O simples fato de trazer um texto escrito para as aulas de LP já bastava para 

realizar um ensino “moderno” de língua materna.  

Colocada à margem do processo, a gramática passou a ser vista como a grande 

vilã do ensino de língua. A pergunta, que passou a ganhar força, a partir de então, era: “deve-

se ou não ensinar gramática normativa na escola?”. Para respondê-la, Possenti (1996), logo 

nas primeiras páginas de seu livro Por que (não) ensinar gramática na escola, afirma, 

categoricamente, que “o objetivo da escola é ensinar o português padrão7, ou, talvez mais 

exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido” (op. cit.:17). Inclusive, entre 

alguns professores do Ensino Básico, era muito comum ouvir comentários preconceituosos 

como: “depois que surgiu essa tal de lingüística, o aluno pode escrever de qualquer jeito nas 

aulas de LP!”. 

Para ajudar a evitar esse equívoco, Neves (2002:258) afirma que “a atividade 

metalingüística é indispensável à construção do saber sobre a língua”, portanto, não é o 

objetivo da lingüística desconsiderar o ensino da estrutura e do funcionamento da língua 

padrão. Pelo contrário, se a escola não ensinasse ao aluno essa variedade de uso da língua, 

estaria lhe negando um direito de conhecer uma variedade socialmente prestigiada e cobrada 

nas situações de interação verbal que exigem o uso formal da língua. 

O que se tem de perceber é como fazer do ensino de língua mais que simples 

categorização de classes gramaticais e de funções sintáticas, além disso, reconhecer o que é 

um texto e qual o papel que ele deve ocupar no ensino de língua. O problema não está em 

ensinar, mas no “como” ensinar, já que a gramática, de acordo com os PCNEM (1999), 

                                                 
6 Referimo-nos às contribuições da ciência lingüística que chegaram às escolas a partir da década de 80, como a 

Sociolingüística e a Lingüística do Texto. 
7 Grifo do autor. 
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apresenta-se como mais um dentro os vários conteúdos que, juntos, constituem a disciplina LP 

e não como o “único”. 

  Outra teoria lingüística que tentou percorrer caminho nas aulas de LP na escola 

foi a Sociolingüística laboviana. De acordo com Silva (1997:23),  

 
embora não seja o objetivo central da Sociolingüística a questão da norma e a sua 

inter-relação com a atividade pedagógica de ensino das línguas, muitas aberturas e 

possibilidades de aplicação tem ela trazido para a compreensão das variantes de uma 

língua no contexto social em que é usada pelos seus falantes. 

 

  Apesar de continuar o descritivismo indutivo desencadeado pelos 

estruturalistas, essa vertente lingüística apresenta uma concepção de língua que rompe com o 

paradigma estruturalista o qual concebe a língua como objeto abstrato e homogêneo, 

dissociada da realidade social de que é instrumento privilegiado de expressão. Segundo Silva 

(1997:24), “para a Sociolingüística o sistema é inerentemente heterogêneo e essa 

heterogeneidade é correlacionável com variáveis sociais externas ao sistema lingüístico, mas a 

este intrinsecamente inter-relacionável”. 

Para Neves (2001a:47), “os professores substituíram o ensino da gramática 

normativa pelo da gramática descritiva”, mas mantiveram na prática uma concepção de língua 

normativa, que considera como certa apenas a variedade lingüística prestigiada socialmente. 

Com isso, a maioria dos professores de português continua percebendo a língua apenas como 

instrumento de comunicação, definição apresentada pela antiga LDB, e restrita ao ensino das 

normas da variedade padrão da LP, sem atentar para o amplo domínio das atividades sociais 

que determinam, numa perspectiva da Sociolingüística, as variedades lingüísticas. 

O que se quer mostrar é que uma possível explicação para a compartimentação 

(Neves, 2002) do currículo do ensino de língua materna nas escolas brasileiras se deve, talvez, 

à própria concepção de língua e de gramática, que a maioria dos professores traz internalizada 

e que, por conseqüência, é refletida em sua prática docente e se reduz muitas vezes a 

exercícios de adequação da linguagem aos padrões da norma. 

A concepção sobre a natureza da língua determina o modo como ela é ensinada 

na escola. Se o professor acredita que a língua é um apanhado de normas técnicas ou apenas 

uma representação mental do pensamento, o enfoque que ele poderá dar a ela no ensino será 

normativo/prescritivo, por exemplo.  

O que se percebe é que a prática de ensino de língua materna tem sido 

orientada por uma concepção estruturalista. A língua, em muitos contextos de ensino, como 
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pode ser visto nos manuais didáticos, é concebida teoricamente como um sistema homogêneo, 

destituído de fatores externos, como o uso e o contexto. Essa concepção é influenciada, de 

certo modo, pela dicotomia saussuriana, que distingue língua de fala, ou seja, o sistema de seu 

uso efetivo. 

Para Saussure (1998:16), “a fala é um ato individual de vontade e 

inteligência”, enquanto que a língua é concebida como um sistema arbitrário de signos. Essa 

concepção permeia até hoje os LD de português e influencia a visão que muitos professores 

têm em relação à dicotomia saussuriana langue e parole. Essa dicotomia trouxe para a sala de 

aula uma concepção de língua que desconsidera fenômenos como uso, contexto e interação. 

Embora Saussure já tivesse reconhecido, quando fez a distinção entre língua e fala, o aspecto 

social inerente à primeira, esse aspecto parece não ter sido o ponto mais divulgado de sua 

teoria nas escolas. O que é recorrente nas aulas de LP, na verdade, é a definição de signo 

lingüístico proposta por esse autor genebrino. Talvez isso se deva ao fato de essa concepção 

ser a mais veiculada nos LD de português, como veremos adiante. 

Outro princípio teórico que parece determinar a visão de língua no Brasil é o 

conceito de código8, que nos remete à teoria da comunicação de Jakobson (1973). O modelo 

divulgado por Jakobson, principalmente sua teoria da comunicação (emissor, receptor, 

código, mensagem, canal e contexto) e sua proposição sobre as funções da linguagem 

(conativa, emotiva, referencial, fática, metalingüística e poética), tem servido como parâmetro 

para as explicações que os LD apresentam sobre comunicação verbal e as funções 

desencadeadas na relação entre emissor e receptor, por exemplo. Para confirmar isso, basta 

observarmos as definições de língua e de linguagem apresentadas por alguns dos livros de 

compilação de gramática e manuais didáticos de português utilizados no Ensino Médio. 

É o que vemos na Gramática contemporânea da língua portuguesa, de Nicola 

e Infante (1993), em que a linguagem é definida como comunicação, “a linguagem é um 

processo de comunicação de uma mensagem entre dois sujeitos falantes pelo menos, sendo 

um o destinador ou o emissor, e o outro, o destinatário ou o receptor”9. Para esses autores, a 

língua é vista como código, “a compreensão mútua entre o emissor e o receptor de uma 

mensagem é assegurada pelo emprego de um código comum a ambos.” (1993:19) 

                                                 
8 Esse termo, inclusive, aparece na denominação da área de linguagem, apresentada pelos PCNEM (1999): 

“Linguagens, códigos e suas tecnologias”. 
9 Grifo do autor. 
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Na Gramática reflexiva – texto, semântica e interação, de Cereja e Magalhães 

(1999), a linguagem é entendida como “representação do pensamento por meio de sinais que 

permitem a comunicação e a interação entre as pessoas” e a língua “é um tipo de código 

formado por palavras e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam e 

interagem entre si” (1999:08). Há nessa concepção uma tentativa de aliar duas correntes 

lingüísticas, a formalista, que considera a língua como “código”, e a funcionalista, que, em 

um sentido amplo, concebe a língua enquanto veículo da interação verbal entre sujeitos 

sociais, assim como indicado em Bakhtin (2004), por exemplo.  

Para Cipro Neto (1997), em seu manual de Gramática da língua portuguesa, a 

linguagem é a “capacidade humana de comunicar por meio de uma língua”, e a língua é um 

“conjunto de signos e formas de combinar esses signos partilhados pelos membros de uma 

comunidade” (1997:12). Nessa definição, tem-se também uma visão formal da língua, restrita 

ao aspecto comunicativo.  

Finalmente, para Maia (2000), autor do livro Português Maia, a “linguagem é 

a faculdade que todos os homens têm de se comunicar através dos signos de uma língua, e 

uma linguagem é um sistema de signos (orais, escritos, gestuais, visuais) que possibilitam a 

comunicação” e a língua é um “conjunto de signos e de regras de combinação desses signos, 

que constituem a linguagem oral ou escrita de uma coletividade” (2000:19). 

Essas definições denotam que, subjacente a toda metodologia de ensino, reside 

um modo de conceber a natureza fundamental da língua(gem). E, mesmo que o professor não 

tenha consciência dessa natureza, os manuais de gramática e os LD, de certa forma, o levarão 

a ter, implicando uma postura educacional diferenciada. Sobre isso, Possenti (1995:29) sugere 

que  

 
talvez uma das razões do fracasso escolar recente em relação ao ensino de língua(s) 

tenha sido a absoluta inconsistência entre uma concepção “comunicativa” – os 

esquemas de Jakobson tornaram-se conhecidos entre os adolescentes de todos os 

rincões e de todas as classes sociais – e uma prática “gramatiqueira” 

 

Reconhecemos o valor positivo do modelo comunicativo de Jakobson. De 

acordo com Pezatti (2004), Jakobson contribuiu muito com o movimento funcionalista, 

estendendo a noção de função da linguagem, reduzida apenas à referencial no modelo 

estruturalista, a outras funções que consideram os participantes da interação. Segundo Ilari 

(2004:75), “à sua maneira (...) Jakobson foi funcionalista”, e mostrou isso quando percebeu 

que seria possível diferenciar as funções da linguagem, observando o modo como eram 
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construídas as mensagens. No entanto, esse modelo de função comunicativa ainda é 

reducionista, porque não compreende a interação verbal no seu aspecto mais amplo, ou seja, 

que vai além da comunicação lingüística em si e alcança níveis como a mudança de 

comportamento, o agir socialmente, a interferência política, por exemplo. Segundo Dik 

(1989), a comunicação apresenta um dinamismo, em que falante e destinatário contribuem, 

cooperativamente, para o processamento da interação verbal.  

Além dos pensamentos de Saussure e Jakobson, percebidos nas definições 

anteriores, alguns dos postulados de Noam Chomsky (1975), como o que se fundamenta na 

concepção de língua como expressão do pensamento, também parecem constituir o conceito 

de língua de alguns manuais didáticos, como o de Cereja e Magalhães (1999), apesar de 

Chomsky não pretender uma teoria de aplicação ao ensino de língua materna.  

Para Chomsky (1975:84), “no sentido técnico, a teoria lingüística é mentalista, 

na medida em que tem como objetivo descobrir uma realidade mental subjacente ao 

comportamento efetivo.” Assim, uma gramática adequada será aquela que der conta de 

indicar como é que uma determinada frase é compreendida pelo falante-ouvinte ideal. 

Chomsky (1975) redefine o objeto da lingüística, relacionando-o à psicologia. 

Com isso, busca compreender como se dá o processamento da linguagem na mente humana. 

Ele reconhece em sua teoria o aspecto biológico da linguagem, atribuindo a ela, inclusive, o 

status de “órgão”, alojado em uma parte do cérebro humano. Ele percebe a linguagem como 

faculdade humana inata e, portanto, regida por leis universais (Universais Lingüísticos). 

Com o propósito de explicar como o falante nativo de uma língua produz, 

identifica e interpreta frases, Chomsky (1975) propôs sua gramática gerativa, na qual a 

descrição ganha a forma de um conjunto de regras para gerar as frases de uma língua com as 

descrições que lhe correspondem. Para alcançar tais objetivos, o lingüista deverá decidir o que 

é e o que não é, numa determinada língua, uma frase “gramatical”, ou seja, bem formada, uma 

vez que tal comprovação está relacionada na verificação se de fato as regras geram todas e 

unicamente as frases exigidas.  

  Halliday et al. (1974) reconhecem que o modelo gerativista de Chomsky 

realiza com sucesso alguns dos objetivos da teoria lingüística, entretanto, a crítica que eles 

fazem ao modelo chomskyano reside no fato de ele não representar uma teoria integrada, que 

abranja todos os níveis da linguagem. De acordo com esses lingüistas, o gerativismo não é 
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facilmente adaptado à descrição de textos, como se exige por exemplo no estudo da literatura 

ou na comparação dos diferentes usos da língua.  

Citando o caso do ensino do inglês como língua materna, Halliday et al. (1974) 

afirmam que a concepção de língua com que se defrontam as crianças em seus compêndios 

escolares, freqüentemente, tem sido a mentalista, em que a linguagem é definida como 

expressão do pensamento. Para essa concepção, a língua é vista “como o vestuário para as 

idéias nuas, é um veículo para a transmissão de significados” (op. cit.:181). Muito embora a 

obra na qual Halliday et al. comentam sobre esse ensino tenha sido escrita há três décadas, 

parece que aquilo que seus autores criticaram não está, ainda, muito distante do contexto das 

atuais aulas de português na maioria das escolas brasileiras, e, como pudemos verificar na 

definição de língua(gem) - representação do pensamento - apresentada por Magalhães e 

Cereja (1999), nem mesmo dos LD adotados nas escolas de Ensino Médio.  

O modelo estruturalista e o gerativista são sustentados por uma visão 

formalista da linguagem: a noção que eles trazem de língua restringe-se à forma (ou 

substância), que ora está pautada na idéia de código e de conjunto de signos, ora na concepção 

de atividade mental. Halliday et al. (1974) afirmam que a lingüística descritiva estrutural 

consiste na análise da forma e substância da língua, sem relação com o contexto e o papel 

representado pela língua na vida. Apesar de toda moderna lingüística descritiva ser 

“estrutural”, “pelo fato da descrição concentrar-se em torno dos padrões internos da língua” 

(op. cit.:178), foi principalmente ao trabalho baseado neste enfoque que se deu esse rótulo. As 

descrições baseadas nesse modelo foram utilizadas no ensino das línguas, mas se revelaram 

insatisfatórias, principalmente por desprezarem o significado contextual e por não 

apresentarem uma imagem integrada da língua como totalidade. 

Segundo Travaglia (1998), a percepção da língua como código virtual, isolado 

de sua utilização – na fala (cf. Saussure) ou no desempenho (cf. Chomsky), contribuiu para 

que a lingüística não considerasse os interlocutores e a situação de uso como determinantes 

das unidades e regras que constituem a língua, isto é, “afastou o indivíduo falante do processo 

de produção, do que é social e histórico na língua” (op. cit.:22). 

  Essa visão de língua como código limita seu estudo a estruturas lingüísticas 

ideais e desvinculadas do contexto de uso, ou seja, do funcionamento efetivo da língua, e 

ajuda a sedimentar a tradição normativista do ensino de LP. Nesse sentido, talvez isso 

justificaria, de algum modo, o porquê de a escola priorizar até hoje um ensino centrado numa 

visão normativa de língua, analisando em frases soltas o que pode ser chamado de objeto 
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direto, objeto indireto, adjunto ou sujeito determinado simples, ficando ao aluno as velhas 

perguntas: “que língua é essa?” e “para quê devo aprendê-la?”. 

Não podemos negar, entretanto, a contribuição do pensamento lingüístico 

formalista para a descrição e para o ensino de língua. Destacamos, por exemplo, o modelo 

gerativista, proposto por Chomsky, para as questões da aquisição da linguagem. O que 

queremos deixar claro neste trabalho, contudo, é que, para uma proposta de ensino de LP com 

caráter mais reflexivo, que reconheça aspectos como interdisciplinaridade e contextualização, 

defendemos a afirmação de Costa (2004:241):  

 
o maior problema das abordagens formalistas para a questão do ensino se situa, ao 

nosso ver, no afastamento entre os seus exemplos, selecionados para a demonstração 

dos seus propósitos, e a realização diuturna da língua com que os professores de 

língua materna têm de lidar. 

 

  Isso nos mostra que não parece haver, entre a maioria dos professores de LP, 

uma concepção de língua(gem), de gramática e, conseqüentemente, de texto e de discurso, 

como fazer social (“diuturna”), gerando um certo caos, que os PCNEM tentam minimizar, em 

que cada um ensina como quer e o que quer. Nessa via de mão dupla, acreditamos que o 

professor de português não sabe exatamente o que fazer: se continua com a tradição 

normativa, apesar de ter consciência da crítica feito a ela; ou se muda, mesmo não tendo 

certeza do que pressupõe essa mudança.  

De fato, essa realização efetiva da língua, considerando seus diversos usos, é 

apontada pelos documentos oficiais, como as DCNEM/98 e os PCNEM/99. No entanto, esses 

documentos fornecem pouco embasamento teórico para que o professor torne possível essa 

realização na sala de aula. Soma-se a isso, ainda, o desafio que as novas propostas de ensino 

colocam ao professor de português, como o trabalho com o texto, a consideração da gramática 

não como fim, mas como meio para estudo da língua, a superação da dicotomia língua e 

literatura, o trabalho com a oralidade em situações formais de uso, entre outros. Por essas 

razões, cabe agora apresentarmos, a partir dos Parâmetros Curriculares de LP para o Ensino 

Médio, conceitos como gramática, texto, discurso, leitura e literatura fundamentais para as 

discussões que serão promovidas adiante. 
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1.4. Algumas concepções fundamentais para se discutir o ensino de LP 

 

  Para tornar claro algumas noções que nortearam nossa análise, é fundamental 

apresentarmos as concepções de gramática, texto, discurso, leitura e literatura que estamos 

considerando, uma vez que tais noções não são consensuais nas diferentes correntes que 

estudam a língua(gem). Assim, partimos do que indicam os Parâmetros Curriculares 

(PCNEM/1999 e PCN+EM/2002) e relacionamos com a concepção de língua(gem) que 

orienta este trabalho. 

Ao situar a língua num contexto concreto de interação verbal, considerando as 

condições de produção e de interpretação dos enunciados, os PCNEM deslocam a visão 

abstrata a ela atribuída para uma instância que considera o uso. Desse modo, quanto mais o 

aluno dominar as possibilidades de uso da língua, mais dele estará próxima a eficiência 

comunicativa, que inclui o conhecimento da variedade padrão da sua língua, como também da 

possibilidade da transgressão de determinados usos, o que seria o seu estilo (cf. PCNEM, 

1999:143). 

Sobre essa mudança teórico-metodológica, que aqui chamaremos de mudança 

de “eixo”, Cunha (2003:27) afirma que é possível “dizer que há uma intenção de se trazer 

para o Ensino Médio a concepção de linguagem da abordagem sócio-interacionista”. Muito 

embora, segundo essa autora, a visão de língua que permeia os Parâmetros ainda apresenta 

alguns indícios da lingüística estrutural, mais precisamente do estruturalismo saussuriano. 

Como exemplo, Cunha (2003) menciona a denominação de “código” atribuída à língua e 

citada no título da área da linguagem: “Linguagens, códigos e suas tecnologias”10 (cf. 

PCNEM, 1999:121). Para ela, o termo “código” lembra a tradição estruturalista que difundiu 

a idéia de língua como instrumento cuja função essencial é a comunicação e mostra uma 

contradição na proposta. Acreditamos, contudo, que não é uma visão formalista da linguagem 

que prevalece no texto dos PCNEM (1999).  

A base teórica dos PCNEM/1999, embora não explicitada, tem forte influência 

do pensamento dialógico da língua de Bakhtin (2004) e de sua teoria sobre texto e gênero 

discursivo. Ainda, se considerarmos que o pensamento lingüístico, segundo Neves (1997), se 

divide em formalista e funcionalista, constatamos que as orientações dos Parâmetros, que 

estão fundamentadas no texto oficial (LDB nº 9.394/96), sugerem uma postura mais 

                                                 
10 Grifo nosso. 
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funcionalista que formalista diante dos fatos da língua. A preocupação com a interação e com 

o fazer social é um indício dessa mudança de “eixo”.  

Ao atribuir à interação o valor de princípio que “anula qualquer pressuposto 

que tenta referendar o estudo de uma língua isolada do ato interlocutivo” (PCNEM, 1999: 

139), os parâmetros trazem para o ensino da língua materna elementos como a pragmática, o 

contexto e os sujeitos envolvidos na comunicação verbal. Esse é um forte argumento que nos 

permite, neste momento, correlacionar alguns aspectos apresentados nesse documento a uma 

visão ampla do pensamento funcionalista da linguagem que relaciona as postulações de um 

dos seus principais representantes – Halliday – às de Bakhtin e outros nomes que reconhecem 

a linguagem como atividade social em permanente constituição, sem, contudo, desconsiderar 

outras linhas teóricas da lingüística que também o integram, como, por exemplo, a Lingüística 

Textual.   

Quando os parâmetros afirmam que o estudo da gramática deve ser percebido 

como uma estratégia para compreensão, interpretação e produção de texto (cf. PCNEM, 1999: 

139), fica evidente que seu estudo já não deve ser visto como fim em si mesmo, mas como 

meio para se compreender todo o processamento verbal. Como política educacional, essa 

“nova” abordagem do estudo da gramática já havia sido defendida na Proposta curricular 

para o ensino de português 2º grau, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em 

1986, que denomina esse estudo de “atividade lingüística”. Definição também perceptível nos 

PCN do Ensino Fundamental e Médio. 

  O entendimento do estudo da gramática como reflexão de natureza lingüística 

aparece nos PCN do Ensino Fundamental na concepção de “prática de análise lingüística”. A 

essa prática filiam-se outras duas denominadas: “prática de escuta e de leitura de textos” e 

“prática de produção de textos orais e escritos” (Rojo, 2000:29).  

  Tais concepções foram retomadas nos PCN do Ensino Médio, com uma 

orientação diferente dos Parâmetros do Ensino Fundamental. Nos PCNEM/1999, o termo 

“gramática” volta a ser utilizado, associado ao sentido de “nomenclatura gramatical” ou 

“estudos gramaticais” (op. cit.: 137). Embora não tenhamos encontrado uma explicação clara 

do que vem a ser “gramática” nos PCNEM (1999), encontramos, nos PCN+EM (2002:42), a 

seguinte definição para esse componente: “é a descrição dos modos de existência e de 

funcionamento de uma língua”. Concepção aplicada não somente à língua, mas também a 

linguagens como a musical e a corporal. Assim, os PCN+EM apresentam a “gramática da 
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linguagem musical” e a “gramática da linguagem do corpo”, como indícios de uma prática 

que pretende integrar as disciplinas da área de linguagem.  

  Embora não fique muito claro como essas outras “gramáticas” serão 

trabalhadas pelo professor de LP (se é que a ele se atribui tal tarefa), reconhecemos na 

definição acima apontada uma preocupação com uma proposta de gramática descritiva, 

portanto, sem preocupações normativas. Essa visão, de certo modo, pode ser associada ao 

conceito de gramática apresentado por Halliday (1973:158), para quem a gramática é a 

própria organização das possibilidades de uso da língua e é responsável, também, pelo seu 

funcionamento.  

  Os Parâmetros reconhecem que o estudo da gramática da língua deve ir além 

da mera decomposição e classificação de palavras e frases, prática essa que já vem sendo 

criticada desde a década de 1980, por lingüistas e educadores, como Braggio (1990), Possenti 

(1996), Geraldi (1997), Neves (2001a) entre outros. Segundo os documentos oficiais, no 

“entendimento da nomenclatura gramatical como eixo principal; descrição e norma se 

confundem na análise da frase, essa deslocada do uso, da função e do texto” (PCNEM, 

1999:137). 

  Em relação ao conceito de texto, os parâmetros de LP para o Ensino Médio, 

consideram-no como a unidade básica na qual deve estar pautado todo o trabalho de reflexão 

lingüística. Assumindo a concepção de Bakhtin (1997), os PCNEM concebem o texto como 

“unidade básica da linguagem verbal” (op. cit. 1999:139). Os PCN+EM, por sua vez, 

acrescentam a essa definição um sentido mais amplo, que inclui outras linguagens além da 

verbal: “o texto é qualquer manifestação articulada que se veicula por linguagens” (PCN+EM, 

2002:44). 

  O texto é produto de uma história social e cultural, portanto, só existe na 

sociedade e é único em cada contexto, porque representa o diálogo entre os interlocutores que 

o produzem e entre os demais textos que o compõem (cf. PCNEM, 1999).  

  Valendo-se do conceito de texto enquanto unidade básica da linguagem verbal, 

os Parâmetros afirmam que “o aluno deve ser considerado como produtor de texto, aquele que 

pode ser entendido pelos textos que produz e que o constituem como ser humano” (PCNEM, 

1999:139). Assim, a produção textual deve servir a um propósito comunicativo, como um 

dizer de alguém para outro alguém, em um determinado tempo e lugar. A prática de escrita 

escolar convencionada de “redação”, em que, segundo Geraldi (2001:128), “não há um sujeito 
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que diz, mas um aluno que devolve ao professor a palavra que lhe foi dita pela escola”, deve 

ser substituída por uma prática de produção escrita que considere a funcionalidade, a 

subjetividade dos seus locutores e interlocutores e o papel mediador da relação homem-

mundo, conforme sugerem os Parâmetros. 

Nesse outro olhar sobre a produção de textos na escola, novamente 

percebemos um diálogo entre os PCNEM e algumas correntes da lingüística, como a Análise 

do Discurso e a Lingüística Textual. Mas também acreditamos, assim como Oliveira e Coelho 

(2003), que essa consideração do texto como unidade básica de estudo, tão fortemente 

trabalhada por essas duas correntes, reforça a base funcionalista da língua, que sustenta esse 

documento, pois tais perspectivas “contemplam os diversos aspectos do funcionamento 

lingüístico em cada situação de comunicação” (op. cit.:121).  

  A proposta dos parâmetros em relação à produção textual está vinculada às 

condições reais de uso da língua. Assim, segundo os PCNEM (1999:143), “a situação formal 

da fala/escrita na sala de aula deve servir para o exercício da fala/escrita na vida social”.  

Na seção denominada “Produção textual”, os PCN+EM/2002 indicam que 

deve ser dado ao aluno, diante de uma determinada proposta de produção, os elementos que 

recuperam (ou ajudam a construir) as condições de produção textual, como: o que se tem a 

dizer, de onde se diz, para quem se diz, como se diz. Sobre os elementos que circundam as 

condições de produção, Bakhtin (1997:321) diz: 

 
a quem se dirige o enunciado? Como o locutor (ou o escritor) percebe e imagina seu 

destinatário? Qual é a força da influência deste sobre o enunciado? É disso que 

depende a composição, e sobretudo o estilo, do enunciado. Cada um dos gêneros do 

discurso, em cada uma das áreas da comunicação verbal, tem sua concepção padrão 

do destinatário que o determina como gênero. 

 

Se o contexto de interação e a situação comunicativa determinarão a variedade 

textual adequada, ou o gênero discursivo, a que se refere Bakhtin (1997), serão esses fatores 

que também acionarão os elementos lingüísticos necessários para a produção textual. Ou seja, 

é no texto que a gramática se realiza. 

Os Parâmetros reconhecem que “a produção de textos mobiliza uma série de 

recursos profundamente relacionados à competência gramatical” (PCN+EM, 2002:81). Esse 

talvez seja o ponto em que a atividade gramatical se mostra relevante no ensino de LP, pois o 

aluno é levado a perceber a razão do estudo dos conhecimentos lingüísticos quando eles lhe 

são mostrados como elementos para construção de seu próprio texto. É preciso, conforme 



 42 

sugere Schmitz (1990), que no ensino de LP sejam construídas pontes entre o ensino da 

produção de texto e a gramática, por um lado, e o ensino da leitura e a gramática, por outro 

lado. Somamos a isso, ainda, o dizer de Neves (2003:102), segundo a qual, “o processo global 

de planejamento do texto é, afinal, uma questão de gramática”. Isso porque, retomando 

Halliday (1973), a gramática, ao mesmo tempo que é responsável pela organização dos usos 

da língua, responde, também, pelo seu funcionamento.  

  A essa inter-relação entre texto e gramática filia-se mais um componente com o 

qual as mesmas estruturas lingüísticas podem assumir significados diferentes, dependendo das 

intenções11 dos interlocutores e do efeito de sentido desejado. Trata-se do componente 

discursivo. Segundo os Parâmetros (1999:143), “a funcionalidade dos discursos estipula o 

como e o que dizer”. Afirmação muito próxima ao que explicita Bakhtin (1997:279), ao dizer 

que “cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso” (grifo do autor). 

  Brandão (1996:37) considera que “o discurso é uma das instâncias em que a 

materialidade ideológica se concretiza”. Assim, a linguagem passa a ser vista não apenas em 

relação ao seu sistema interno, enquanto formação lingüística, mas também enquanto 

formação ideológica. Seguindo essa corrente, Orlandi (1999:21) afirma que “o discurso é 

efeito de sentidos entre locutores” em que a língua é concebida como condição de 

possibilidade do discurso. 

  Para a Gramática Funcional, o discurso constitui o efeito de sentido produzido 

num texto, na materialidade lingüística. O funcionalismo não descarta as questões históricas e 

ideológicas da língua(gem), apenas não as considera como objeto de análise, é no nível 

pragmático que estão as questões histórico-ideológicas para essa corrente lingüística.  

  A percepção do discurso se dá pela compreensão dos sentidos de um texto o 

que demanda uma concepção mais crítica sobre a leitura escolar. Isso nos conduz à discussão 

dos demais componentes de LP que receberam nova roupagem a partir de uma visão social da 

língua(gem): a leitura e a literatura.  

No tocante à leitura e à literatura, a organização da LP, segundo os PCNEM, 

no seu “eixo interdisciplinar”, redimensiona o estatuto disciplinar da literatura, associando-a à 

                                                 
11 Estamos nos referindo à “intenção pragmática”, conforme o sentido atribuído por Dik (1989), ou seja, quando 

o falante diz algo ao seu interlocutor, sua intenção é provocar alguma modificação na informação pragmática do 

outro. 
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prática da leitura. Sobre isso, assim dizem os parâmetros: “a literatura integra-se à área de 

leitura” (op. cit.,1999:139). Espera-se, segundo os PCN+EM (2002:71), que 

 
o ensino médio dê especial atenção à formação de leitores, inclusive das obras 

clássicas de nossa literatura, do que mantenha a tradição de abordar minuciosamente 

todas as escolas literárias, com seus respectivos autores e estilos.  

 

  Vilar (2004), afirma que o desenvolvimento da leitura, historicamente, sempre 

foi uma tarefa atribuída à literatura. E parece que essa continua a ser uma de suas funções, 

conforme os Parâmetros curriculares.  

A própria definição do que é literatura não nos parece muito clara nos 

PCNEM, já que eles tratam dessa questão levantando um questionamento sobre o que faz de 

um autor um literato e outro não: “o conceito de texto literário é discutível. Machado de Assis 

é literatura. Paulo Coelho não. Por quê?” (op. cit., 1999:137). Se o que vem a ser literatura 

não se apresenta de maneira muito nítida nos Parâmetros, o que dizer de seu ensino dentro da 

nova abordagem da disciplina LP proposta por esse documento?  

A esse respeito, Frederico e Osakabe (2004), em um texto que avalia o 

conteúdo de literatura apresentado nos PCNEM, afirmam que existem critérios básicos para 

diferenciar os dois escritores citados pelos parâmetros: “trata-se tanto da elaboração 

lingüística (a particularidade das construções verbais) quanto da forma de percepção-

constituição da realidade” (op. cit.:77). Forma e conteúdo contribuem para distinguir um texto 

literário de outro que não tem essa designação. Esses autores acrescentam que o julgamento 

do que vem a ser literário ou não sofre também influência dos padrões de determinada época.   

  Cruvinel (2002), em conformidade com os autores acima citados, indica que, 

para a pergunta “afinal, o que é literatura?”, teríamos respostas apenas provisórias, “uma vez 

que o conceito, bem como as funções da literatura variam historicamente, segundo os leitores, 

as instituições que a tomam como objeto, e até o mercado responsável pela sua divulgação” 

(op. cit., 2002:42). 

  Devido à própria fluidez de sua conceituação, como vimos em Cruvinel (2002), 

concordamos com o posicionamento de Frederico e Osakabe (2004:79), os quais acreditam 

que, dentro dessa nova perspectiva, em que a literatura integra-se à leitura,  

 

a experimentação literária torna-se assim uma exigência ética da escola. É o momento 

do exercício de percepção e de incorporação de um tipo de discurso ou 

comportamento lingüístico que corresponde ao exercício pleno da liberdade criadora. 
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Por seu acesso, o aluno conseguirá perceber e exercitar as possibilidades mais remotas 

e imprevistas a que a sua Língua pode remeter.  

 

  De acordo com os Princípios e critérios para a avaliação de livros didáticos 

destinados ao Ensino Médio (PCALDEM)12, da área de LP, essa experimentação literária deve 

ser compreendida como uma experiência sensível entre o aluno e o texto, de tal modo que 

dessa relação resulte alguma mudança no modo de o aluno perceber a realidade. Isso se 

considerarmos o fato que, segundo tais Princípios (p.17-18), “é o texto literário que pode levar 

a limites sempre extremos as possibilidades da língua”, por conta da liberdade que essa 

expressão discursiva exige para a sua constituição. Concebida dessa forma, a literatura pode 

ser uma grande propulsora do amadurecimento sensível do aluno, uma vez que proporciona 

um convívio com uma dimensão cuja principal característica é o exercício da liberdade 

criadora, oportunizando ao seu leitor o desenvolvimento de um comportamento menos 

preconceituoso e mais crítico diante do mundo, por exemplo. 

  A essa afirmação incorporamos a visão de Candido (1985), que sugere a 

relação estreita entre língua e literatura, para quem o efeito literário acontece porque “o 

conteúdo só atua por causa da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade de 

humanizar devido à coerência mental que pressupõe e que sugere.” Essa relação estreita entre 

forma e função é o que, de algum modo, pode levar o professor de LP a aproximar o estudo 

dos componentes da língua ao estudo da literatura, como veremos no capítulo III desta 

dissertação, em que é apresentada uma sugestão de integração desses componentes a partir da 

análise do conto “O Búfalo”, de Clarice Lispector. 

  Além de um direito humano, Candido (1985:249) considera que a literatura 

desempenha funções distintas: 

 

(1) ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado;  

(2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos 

indivíduos e dos grupos; 

(3) ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 

inconsciente.  

 

A partir do dizer de Candido (1985), resumidamente, poderíamos concluir que 

a primeira função da literatura seria aquela que dá a um determinado uso da língua o estatuto 

                                                 
12 Esse documento foi elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura, por intermédio da Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica, em 2004, com objetivo de propor um conjunto articulado de princípios e 

critérios capazes de organizar e orientar um processo de avaliação pedagógica de livros didáticos destinados ao 

ensino de LP em escolas públicas de ensino Médio (cf. site http://www.fnde.gov.br/programas/). 
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de texto literário: “toda obra literária é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto 

construído” (op. cit.:245). A segunda função revela que “há na literatura níveis de 

conhecimento intencional, isto é, planejados pelo autor e conscientemente assimilados pelo 

receptor” (op. cit.:249). Essa segunda função teria um caráter de intervenção e de tomada de 

posição em relação ao outro e ao mundo. Finalmente, está na terceira função a literatura como 

forma de conhecimento. Segundo Candido (1985), o conteúdo atua graças à forma e constitui 

com ela uma relação indissolúvel que reflete em certa modalidade de conhecimento. 

Retomaremos essa questão na próxima seção, ao tratarmos da relação funcionalismo/ensino. 

  O componente “leitura” é apresentado pelos Parâmetros com a denominação de 

“Ler e interpretar” (PCN+EM, 2002:62). Percebe-se que a atividade de leitura está 

relacionada à construção de sentido, que pode ser determinado até mesmo pelo modo como se 

lê um texto: “uma entonação de voz pode transformar o sentido de um texto” (PCNEM, 

1999:142).  

Se entendermos como Cruvinel (2002:21), que “a leitura é essencialmente 

apropriação e produção de sentidos”, concordaremos que ela perpassa todas as funções e usos 

da língua. Daí, sua natureza interdisciplinar. 

Zilberman e Silva (1998) dizem que a leitura, desvinculada de seu objeto, o 

texto, torna-se intransitiva e inexplicável. Essas noções se coadunam com o que afirmam os 

PCALDEM (2004:15): “as atividades de exploração do texto têm como objetivo o 

desenvolvimento da proficiência em leitura e a formação do leitor em diversos tipos de 

letramento, inclusive, do leitor literário”, e nos fazem reconhecer a importância do papel da 

leitura na criação das redes que constituem o saber interdisciplinar. 

Assim, acreditamos não ser possível pensar em funções da literatura (Candido, 

1985), por exemplo, se não partirmos do princípio de que, para o texto literário veicular um 

conhecimento, uma intervenção, por exemplo, dependerão os sentidos atribuídos a ele pela 

leitura. Essa relação também é notória no texto não-literário. Já dizia Bakhtin (1997) que os 

sentidos do texto são construídos por meio dessa interação. 

Ainda, sobre essa relação entre leitura e literatura, Lajolo (1998) conclui que se 

o texto literário não existe em si por somente ser plenamente em outro, ele participa da 

natureza dos fenômenos da linguagem, cuja significação só ocorre em situações de 

interlocução. “Interlocução que, no caso do texto literário, só se dá mediante um determinado 

tipo de leitura: por exemplo, aquela leitura que permite reconhecer – para além do título – a 
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condição de poema do ‘Poema tirado de uma notícia de jornal’, de Manuel Bandeira” (op. 

cit.:93).   

  A partir dessas reflexões talvez seja possível entender porque os Parâmetros 

Curriculares integraram a literatura à área da leitura, cuja intenção, reconhecemos, é a de 

valorizar a formação do leitor competente nos múltiplos textos a que tem acesso. Tal 

procedimento deve contribuir também para o processo de produção de texto. 

  Feitas as considerações acerca de concepções fundamentais para o ensino de 

LP numa visão que considera a inter-relação dos componentes da língua(gem) e aliada a uma 

leitura do que os PCNEM definem como gramática, texto, discurso, produção de texto, leitura 

e literatura, interessa-nos, neste momento, apresentar alguns princípios funcionalistas 

específicos que sustentam as reflexões que nos propomos apresentar no capítulo de análise. 

Por uma questão teórico-metodológica, e conforme as discussões anteriores, 

que trouxeram uma concepção ampla do pensamento funcionalista, optamos por uma 

perspectiva estrita dessa corrente lingüística, explicitada em abordagens sistematizadas como 

as de Halliday (1973) Halliday et al. (1974), Dik (1989) e nos trabalhos de Neves (1997, 

2001a, 2001b, 2002, 2003), entre outros.  

 

1.5. Funcionalismo e ensino de língua materna 

 

  Conforme mencionamos anteriormente, as principais correntes do pensamento 

lingüístico ocidental são: a formalista e a funcionalista. Na visão formalista, a língua é vista 

como sistema abstrato, autônomo, independente do uso. A essa corrente se filiam, 

principalmente, os pensamentos teóricos estruturalista e gerativista. Na visão funcionalista, a 

língua é entendida como sistema não-autônomo, sistematizado, dinâmico e identificado no 

uso. Para de Beaugrande (apud Neves, 1997), uma gramática funcional deve ter como 

principal tarefa realizar correlações ricas entre forma e significado dentro das possibilidades 

oferecidas pelo discurso. 

Nesta seção, apresentamos alguns princípios do pensamento funcionalista da 

linguagem e suas possíveis contribuições para a prática de ensino de LP abordada neste 

trabalho. 
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  Se, como indica Costa (2004), o modelo formalista não tem correspondido ao 

contexto “real” de ensino de língua, acreditamos que, talvez, um outro modelo, apoiado em 

uma concepção funcionalista da linguagem (Halliday 1973, Halliday et al., 1974; Dik 1989 e 

Neves 1997, 2001a, 2001b, 2002, 2003) ainda pouco acionados como recurso auxiliar no 

trabalho de ensino de língua materna (cf. Oliveira; Coelho, 2003), poderia orientar uma 

reflexão sobre o ensino de língua que auxiliasse o professor na condução de alguns dos 

desafios elencados neste trabalho.  

A aplicação de princípios do pensamento funcionalista ao ensino de língua 

materna tem sido considerada por vários lingüistas brasileiros, que reconhecem a validade 

dessa corrente epistemológica. Dentre esses, podemos citar Braggio (1990), que observa 

alguns usos e funções da linguagem em uma comunidade determinada, baseando-se numa 

perspectiva social da linguagem; Travaglia (1998), que apresenta algumas propostas do que 

ele chama de gramática de uso; Casseb-Galvão (2002), em artigo sobre aquisição da 

linguagem escrita; Andrade (2002), que aborda o tratamento da gramática nos LD de 

português, a partir da teoria funcionalista da linguagem; Cunha e Oliveira (2003), que 

relacionam alguns pontos da LDB 9.394/96 a postulados funcionalistas; Costa (2004), que 

sugere um estudo escolar que reconheça a fluidez lingüística, como alguns princípios sobre a 

gramaticalização, por exemplo, para que aluno e professor reflitam sobre o dinamismo da 

língua, entre outros. O modelo de metafunções de Halliday (1973) auxilia na elaboração de 

trabalhos publicados por Possenti (2001) e Rodolfo Ilari (1997), por exemplo, que tratam da 

relação forma e função. 

Além desses, merece especial destaque os trabalhos de orientação funcionalista 

realizados por Neves (1997, 2001a, 2001b, 2002, 2003). Desde a década de 1980, essa autora 

tem se preocupado com os rumos do ensino de gramática no Brasil. Exemplo disso é a 

pesquisa que realizou com 170 professores de LP de escolas públicas paulistas, publicada em 

uma de suas obras mais conhecidas, Gramática na escola, (2001). Já nessa obra, essa 

pesquisadora propunha a renovação do ensino de língua com base em postulados 

funcionalistas.  

  Tais estudos têm mostrado que uma visão de língua que considera a inter-

relação entre linguagem, homem e mundo, ou melhor, entre o uso da língua e as funções que 

ela desempenha na interação verbal, pode, de algum modo, contribuir tanto para análise do 

funcionamento da língua quanto para abordagens práticas em sala de aula. 
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  Daí recrutarmos como apoio teórico-metodológico para a análise aqui 

pretendida alguns princípios funcionalistas desenvolvidos por teóricos como Halliday (1973), 

Halliday et al (1974) e Dik (1989) para os quais a língua é entendida, simultaneamente, como 

mensagem e com evento de interação. São compatíveis com esses princípios concepções de 

ensino de língua defendidas por Neves (2001a, 2002, 2003), Possenti (1995, 1996), Geraldi 

(1997, 2001), Osakabe (2001, 2004), Britto (1997), Batista (1997); a visão sócio-

interacionista de linguagem de Bakhtin (1997, 2004) e a concepção de literatura de Candido 

(1985). 

De acordo com Casseb-Galvão (2005), é o reconhecimento da dinamicidade da 

linguagem, configurada pela instabilidade entre estrutura e função, que caracteriza a 

linguagem funcional. Há uma funcionalidade externa à língua, relacionada à necessidade 

social, ao propósito comunicativo, e uma funcionalidade interna à língua, relacionada à 

necessidade do próprio sistema lingüístico. A exigência funcionalista básica está em 

considerar, na descrição e explicação das expressões lingüísticas, o arcabouço geral fornecido 

pelo sistema pragmático da interação verbal realizada a partir de textos literários e não-

literários. Neves (1997) considera que a gramática é funcional porque não separa, das funções 

que têm de desempenhar, o sistema lingüístico e suas peças e é dinâmica porque considera as 

constantes transformações operadas na língua(gem).  

  O termo “função” é utilizado aqui de acordo com o pensamento de Martinet 

(1994:13, apud Neves, 1997:5), para o qual, a expressão “funcional” tem sentido para o 

lingüista “em referência ao papel que a língua desempenha para os homens, na comunicação 

de sua experiência uns aos outros”.  

  Halliday (1973) relaciona função aos usos sociais da língua que determinam 

como ela será manifestada: o uso determina a forma e essas múltiplas funções se refletem na 

estrutura da língua. Esse é o significado que Halliday atribui ao aspecto funcional da língua e 

que contribui para a formulação de seu modelo de metafunções (também chamado de macro-

funções) da linguagem: a ideacional ou representacional, a interpessoal e a textual.  

  Ao aspecto funcional da linguagem apontado por Halliday (1973) está 

integrado também o modelo de interação verbal proposto por Dik (1989). Para este último, a 

relação entre a intenção do falante e a interpretação do destinatário é mediada pelas 

expressões lingüísticas. De acordo com esse modelo, o sentido é construído coletivamente 

pelos usuários e a língua manifesta concretamente esses sentidos. A interação verbal, 

portanto, é interação social por excelência, é um tipo de atividade cooperativa estruturada. Ela 
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é estruturada no sentido que é regulada por normas e convenções e cooperativa porque 

necessita de, no mínimo, dois participantes para atingir seus objetivos.  

  No paradigma funcional, a linguagem é concebida, em primeiro lugar, como 

instrumento de interação social entre seres humanos. Ela é usada com a intenção de 

estabelecer relacionamentos comunicativos. Em outras palavras, ela é vista como uma parte 

integrante da competência comunicativa (Hymes, 1972, apud Dik, 1989) do usuário da língua 

natural. Para Dik (1989:5), a capacidade lingüística dos usuários naturais da língua não 

compreende apenas a habilidade para construir e interpretar expressões lingüísticas, mas 

também a habilidade para usar essas expressões em modos apropriados e efetivos de acordo 

com as convenções da interação verbal dominante em dada comunicação lingüística. 

  Para este trabalho, interessa-nos especialmente a noção de metafunção, 

proposta por Halliday (1973) e de interação verbal, apresentada por Dik (1989).  

 

1.5.1. Halliday e as metafunções da linguagem 

 

Numa concepção funcionalista da linguagem, a organização interna da língua 

não é acidental, pois ela incorpora as funções que a língua desenvolveu a serviço da vida do 

homem social, ou seja, “a língua é como é por causa daquilo que ela tem de fazer” (Halliday, 

1973:143). Esse “fazer” se dá de acordo com as funções que ela desempenha, que são muitas 

e variadas. O fato de a língua desempenhar funções sociais parece ser um grande indício de 

que tais funções marcam o desenvolvimento lingüístico e devem ser entendidas como o 

potencial de significado associado ao contexto que denota alguns traços de sua organização 

interna. Para esse autor, todas as línguas são organizadas em torno de dois significados 

principais: o ideacional, ou reflexivo, e o interpessoal, ou ativo, além de um terceiro fator, o 

textual (cf. Halliday, 1973). São eles que manifestam as metafunções da linguagem. 

  Para esse lingüista inglês, as metafunções, embora, só indiretamente, se 

relacionem a usos específicos da língua, ainda são percebidas como representações abstratas 

das funções básicas a serviço das quais a língua é acionada (op. cit.:147). Elas representariam 

a função “ideacional” da língua, ou seja, a expressão de um conteúdo. Sobre o destaque dado 

à função ideacional, Halliday (1973:149) justifica que, ainda que o uso que determinada 

pessoa faz da língua seja extremamente específico, ela terá necessidade de, em algum 

momento, “referir-se explicitamente às categorias de sua experiência do mundo. Todos, ou 
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quase todos os enunciados acabam por incluir um componente ideacional. Mas ao mesmo 

tempo todos eles têm algo mais.”  

A função ideacional é um elemento principal do significado no sistema 

lingüístico, que é necessário para quase todos os usos da língua. É por meio do componente 

ideacional da língua que demonstramos a compreensão dos fenômenos que incorporam nossas 

experiências dos processos do mundo exterior, concreto, abstrato, como também dos 

processos de nossa própria consciência, ver, gostar, pensar, falar etc. De acordo com essa 

concepção, Halliday (1973:150) afirma que a oração “é uma unidade estrutural por meio da 

qual expressamos uma gama particular de significados ideacionais”.  

  Uma outra metafunção é a interpessoal. Ela abrange todos os usos da língua 

para expressar relações sociais e pessoais, incluindo todas as formas de intervenção do falante 

na situação de fala e no ato de fala. Neves (1997) diz que é por meio da metafunção 

interpessoal que o usuário da língua expressa seu julgamento pessoal e suas atitudes, 

demonstrando, assim, o papel comunicativo que assume. Segundo Halliday (1973), as 

metafunções ideacional e interpessoal, conjuntamente, determinam uma grande parte do 

potencial de significado que é incorporado à gramática de cada língua. 

  Soma-se a essas duas funções uma terceira metafunção, a textual. Pode-se dizer 

que ela é a responsável pela materialização das duas metafunções anteriores: “sem o 

componente textual do significado, seríamos incapazes de fazer qualquer uso que seja da 

língua” (Halliday, 1973:159). É por meio dela que o discurso se torna possível, porque o 

falante ou escritor pode organizar e produzir um texto e o ouvinte ou leitor pode reconhecê-lo. 

Desse modo, os elementos de uma língua são explicados por referência à sua função no 

sistema lingüístico total (Neves, 2002). 

Para Halliday, as três funções ocorrem simultaneamente, mas não de maneira 

discreta. Assim, podemos apontar um segmento do texto como expressando um tipo de 

significado e outro segmento do texto como expressando outro. Nesse ponto entra o conceito 

de gramática como “mecanismo lingüístico que liga umas às outras as seleções significativas 

que derivam das várias funções da língua, e as realiza numa forma estrutural unificada.” 

(Halliday, 1973:157) 

Esse conceito é fundamental para a interpretação da língua como um sistema, 

que é motivado, pois “incorpora as funções que a língua desenvolveu para servir na vida do 

homem social” (op. cit.:158). Por isso que, para esse autor, adquirir a língua materna é 
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aprender seus usos, e seus significados, ou ainda, o potencial significativo a eles associado, 

em outras palavras, aprender a língua é aprender como significar. Se transportarmos essa 

concepção para o ensino de LP, podemos então dizer que ao ensinar uma língua não devemos 

nunca perder a dimensão dos significados a ela atribuídos mediante as funções que ela 

desempenha na interação social.  

A língua, de acordo com essa concepção, é compreendida como atividade 

(Halliday et al., 1974), mensagem e, ao mesmo tempo, como evento de interação (Halliday, 

1973). Para compreendermos melhor o que isso significa, apresentamos o seguinte exemplo: 

quando um falante diz algo do tipo: “Talvez você defenda sua tese em fevereiro”, não 

podemos dizer que ocorreu apenas uma comunicação, por meio de uma mensagem, entre um 

emissor e um receptor. Na verdade, houve muito mais que isso. Manifestou-se a intenção de 

informar e, ao mesmo tempo, de influir sobre o outro, demonstrando a função social da 

língua(gem). Além disso, o “talvez”, ali colocado, denota toda uma expressão subjetiva, que 

explicita a função interpessoal da linguagem. 

Halliday (apud Neves, 1997:12) afirma que “a pluralidade funcional se 

constrói claramente na estrutura lingüística e forma a base de sua organização semântica e 

sintática, ou seja, lexical e gramatical”, o que explicaria o princípio da multifuncionalidade 

do sistema lingüístico em que a unidade maior de funcionamento da língua é o texto, pois é 

nele que as formas desempenharão múltiplas funções de acordo com a situação 

comunicativa, os fatores pragmáticos, semânticos, discursivos e sintáticos envolvidos.  

O reconhecimento do texto como unidade comunicativa implica vê-lo, 

conforme Halliday (apud Neves, 2001:50), como organização da informação, como 

organização da interação e como organização semântica.  

A organização informacional é revelada pelo modo como os usuários 

organizam as unidades informativas do seu texto. Tem-se aí a noção de foco, de tema13 e 

também as realizações fonológicas, marcadas pela entonação. A organização da interação é 

manifestada pelas escolhas lingüísticas que auxiliarão na configuração do enunciado 

(declaração, pergunta, ordem, pedido etc.). Na organização semântica do texto, tem-se a 

representação das experiências lingüísticas e extralingüísticas do usuário. Essa organização 

aparece manifestada no nível da frase pela transitividade, e, no nível do texto, pela coesão. 

                                                 
13 Segundo Neves (2001), “foco” é a informação que está sendo destacada, fonologicamente, é marcada pela 

proeminência da entonação, e “tema” é o ponto de partido da oração ou do texto enquanto mensagem. Foco e 

tema podem coincidir na organização textual.  
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Tais organizações encontram-se intimamente ligadas às metafunções propostas por Halliday 

(1973) e que mais tarde são consideradas pelo modelo funcionalista de Dik (1989). 

 

1.5.2. A interação verbal em Dik (1989) 

 

A compreensão da língua como instrumento de interação social, concebida na 

idéia de que os enunciados funcionam, ao mesmo tempo, como mensagem e como evento de 

interação, apresentada por Halliday (1973) e Halliday et al. (1974) é recuperada pelo modelo 

de Dik (1989). 

A competência comunicativa da língua não se restringe, no modelo de 

interação verbal de Dik (1989), apenas ao processo de codificação e decodificação de 

mensagens. Há, segundo ele, funções humanas muito mais elevadas envolvidas no uso 

comunicativo da linguagem do que apenas a função lingüística, como a capacidade 

epistêmica, a capacidade lógica, a capacidade perceptual e a capacidade social, que interagem 

estreitamente umas com as outras na ação de processamento verbal. 

Assim, para explicar alguns aspectos cruciais do que seria essa “interação 

verbal”, Dik (1989:8) apresenta o seguinte modelo simplificado:  
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          destinatário 

 

    .... ..................antecipa.........► 
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No estágio da interação verbal, tanto o falante quanto o destinatário possuem 

uma grande quantidade de informação pragmática. Quando o falante diz algo ao destinatário, 
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sua intenção é causar algum tipo de modificação na informação pragmática dele. Para obter 

isso, o falante deve formar algum tipo de intenção comunicativa, um tipo de plano mental 

concernente à modificação particular que ele quer provocar na informação pragmática do 

destinatário. O problema do falante é formular sua intenção de tal modo que tenha alguma 

chance de levar o destinatário a desejar a modificação de sua informação pragmática. O 

falante, portanto, tenta antecipar a interpretação que o destinatário, num determinado estado 

da sua informação pragmática, possivelmente atribuirá à sua expressão lingüística. 

Obviamente, os papéis de falante e destinatário mudam quando há mudança de turnos. 

É importante observar que, nesse modelo de interação verbal, a relação entre a 

intenção do falante e a interpretação do destinatário é intermediada, e não estabelecida, pelas 

expressões lingüísticas. Segundo Dik (1989:9), a expressão lingüística é uma função da 

intenção do falante, sua informação pragmática, e sua antecipação da interpretação do 

destinatário, enquanto que a interpretação do destinatário é uma função da expressão 

lingüística, da informação pragmática do destinatário e sua conjectura sobre o que pode ter 

sido a intenção comunicativa do falante.  

  Ao não considerar esse processo dialógico de interação entre os sujeitos da 

comunicação, a escola, por exemplo, mostra ao aluno uma língua que se constrói apenas no 

processo em que um EMISSOR envia uma MENSAGEM a um RECEPTOR, por meio de um 

CÓDIGO, conforme modelo de Jakobson (1973). O que sabemos sobre essa questão é que a 

escola tem restringido seu trabalho, principalmente nas séries do Ensino Médio, à concepção 

de funções da linguagem de Jakobson (a emotiva, a conativa, a fática, a poética, a referencial 

e a metalingüística). Com isso, muitos professores desconsideram, por exemplo, que a 

interação verbal ocorre de maneira cooperativa, conforme explicitado por Dik (1989). Não 

numa seqüência de CODIFICAÇÃO → TRANSMISSÃO → DECODIFICAÇÃO (Neves, 

2002:164), mas numa relação em que intenções e interpretações são acionadas 

simultaneamente por ambos, falante/escritor e destinatário, a fim de alcançarem a eficiência 

comunicativa.  

Se projetarmos essa concepção de interação verbal para o contexto da sala de 

aula, veremos que, ao contrário do professor, às vezes o aluno manifesta sua percepção 

dinâmica da língua nas aulas de redação, quando, sabendo que o professor é seu único 

interlocutor, antecipa o que este espera dele. Desse modo, o aluno não expõe necessariamente 

aquilo que gostaria naquela situação comunicativa, mas aquilo que ele acredita que o 

professor deseja ler em seu texto.  
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1.5.3. Princípios funcionalistas e ensino interdisciplinar de LP 

 

A consideração do caráter social da língua(gem), evidenciado em Halliday 

(1973), Halliday et al. (1974) e Dik (1989), constitui um ponto de interseção entre alguns 

princípios do pensamento funcionalista da linguagem e uma concepção de ensino de LP 

baseada na inter-relação linguagem, língua, fala, escrita, texto, gramática, leitura e literatura. 

Alguns autores funcionalistas têm apontado a necessidade de superação das 

fronteiras que dividem o estudo da língua e da literatura. Halliday et al. (1974:281) afirmam 

que “a literatura é a língua por si mesma, o único uso da linguagem talvez em que a finalidade 

é usar a língua”. Os autores reconhecem que a relação entre literatura e língua é inerente: o 

texto literário é expressão de língua(gem). Essas observações mostram um ponto de contato 

entre a teoria das funções da linguagem postulada por Halliday (1973) e a concepção de 

literatura de Candido (1985), sintetizado no quadro a seguir: 

 

Metafunções da linguagem / Halliday (1973) Funções da literatura / Candido (1985) 

Textual  Construção de estrutura e significado 

Interpessoal  Intenções do autor 

Ideacional  Forma de conhecimento 

 

  Entendemos, portanto, a literatura como mais uma entre as diversas 

modalidades lingüísticas e que explicita funções desempenhadas pela língua(gem) de modo 

geral. À metafunção ideacional, associamos a função de conhecimento da literatura; à 

metafunção interpessoal, as expressões e intenções que ela manifesta, e, finalmente, à 

metafunção textual, a função que lhe dá status de materialidade e sentido.  

Além disso, a consideração do modelo de interação verbal proposto por Dik 

(1989) leva-nos a entender que o nível pragmático oferece as condições para que o usuário da 

língua(gem) estruture seu enunciado a fim de criar determinado efeito de sentido. É a 

consideração desse macro-domínio, o pragmático, que permite vislumbrar a integração no 

texto literário ou não-literário dos componentes da língua(gem), pois, segundo Neves 

(2002:69), “a questão é integrar todos os componentes desde a base da produção lingüística”. 

O usuário da língua possui uma determinada intenção, um determinado controle de toda a 

situação de interação (pragmática), e, com o desejo de obter o efeito de sentido que pretende 
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(semântica), decide a estrutura de seu enunciado (sintaxe). Essa interação revela, como indica 

Neves (2002:69), “um todo orgânico que prende as propriedades físicas e semânticas da 

produção lingüística à inscrição dos interlocutores numa atividade cooperativa.” 

Para Neves (2002), o reconhecimento pela escola da natureza cooperativa na 

interação verbal poderia representar a superação da fragmentação do ensino de língua, cuja 

organização, ainda, ocorre separadamente: num horário, redação; em outro, exercícios de 

gramática normativa ou descritiva e, em outro, atividades de leitura. “Tudo como se houvesse 

um mundo da língua e seu sistema e outro mundo da linguagem, ou seja, do uso lingüístico” 

(op. cit.:270), contribuindo para manutenção de velhas crenças, como a de que há uma 

gramática fora do texto e do discurso, como se o texto não fosse organizado gramaticalmente 

e como se a leitura, ou a própria literatura, fizesse parte de um outro mundo que não o da 

língua(gem).  

Diante do exposto, assumimos uma visão funcionalista da linguagem como 

pressuposto básico para as análises e reflexões apresentadas neste trabalho, especialmente os 

princípios relacionados à consideração: 

 da língua como instrumento de interação social, conforme apresentado por Dik (1989); 

 das metafunções que a língua executa na interação verbal, conforme proposto por 

Halliday (1973); 

 da língua em uso, “uso” entendido como toda realização lingüística efetiva. Isso 

envolve as modalidades oral e escrita da língua, como indicado em Halliday (1973); 

 do texto como unidade básica de estudo. De acordo com Halliday (1977), o texto é a 

linguagem em operação. É na função textual que a linguagem contextualiza as 

unidades lingüísticas (apud Neves, 1997). 

Esses princípios contribuem para uma visão de ensino de LP que considera a 

inter-relação dos domínios e componentes que constituem a própria natureza interdisciplinar 

da linguagem, na qual a língua se manifesta, a partir de uma gramática, que se materializa no 

texto (literário e não-literário), nas expressões lingüísticas determinadas pela interação verbal 

(cf. Dik, 1989) e que podem ser percebidas na produção e recepção de textos orais e escritos. 

Essa integração foi considerada pelo trabalho de Casseb-Galvão (2005), apresentado na 

ABRALIN, que discute o princípio da fluidez lingüística aplicado ao ensino de LP. O 

esquema abaixo é uma versão adaptada desse estudo e sintetiza, de certo modo, as reflexões 

sobre o caráter interdisciplinar da linguagem de que falamos nesta pesquisa: 
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Linguagem 

    

língua 

produção    gramática    interpretação 

(fala, escrita)    texto      (leitura) 

   (literário, ordinário) 

 

As concepções que esse esquema revela sustentam as reflexões sobre a prática 

de ensino de LP que apresentamos no capítulo III desta dissertação. 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

  Considerando-se a natureza desta pesquisa, que pretende investigar a inter-

relação dos conteúdos de LP numa perspectiva interdisciplinar da linguagem e a compreensão 

que os professores, agentes desse ensino na escola, têm dessa prática, relatamos, neste 

capítulo, os passos executados para chegarmos aos resultados pretendidos. Descrevemos o 

contexto da pesquisa, a natureza do estudo de caso e as etapas que foram seguidas para a 

coleta dos dados, apresentados e analisados nos capítulos III e IV. 

  

2.1. Um estudo de caso 

 

  A discussão em relação às duas perguntas de pesquisa levantadas na introdução 

desta dissertação: 1) o que significa um ensino interdisciplinar de LP? e 2) como efetivar uma 

prática de ensino de LP no Ensino Médio que considere a integração entre a gramática, a 

produção de texto, a leitura, a literatura? levou-nos a lançar um olhar mais específico sobre o 

contexto que motivou tais perguntas e, principalmente, sobre os sujeitos que dela fazem parte.  

Para efetuar-se a pesquisa, lançamos mão dos seguintes procedimentos: 

 Escolha dos entrevistados: foram selecionados cinco professores de LP, 

que lecionavam para o Ensino Médio na EEACC.  

 Coleta dos dados: os professores, primeiramente, responderam a um 

questionário com treze questões (objetivas e discursivas); num segundo 

momento, foram entrevistados. Todos os dados foram transcritos e 

encontram-se anexados a esta dissertação; 
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 Análise qualitativa dos dados: os dados fornecidos pelos professores 

foram selecionados a partir de uma escolha prévia dos seguintes 

tópicos: concepções de ensino de LP, de língua(gem), avaliação da 

proposta de ensino interdisciplinar de LP, validade dessa proposta, 

compreensão do texto na perspectiva interdisciplinar e o papel do LD 

dentro dessa visão de ensino de LP, expostos no capítulo III desta 

dissertação; 

A necessidade de ampliar e refinar a pesquisa levou-nos a avaliar o LD 

utilizado pelos professores entrevistados. Os resultados dessa avaliação organizam o capítulo 

IV.  

Acreditamos que a perspectiva de análise qualitativa dos dados é o caminho 

mais viável para os objetivos pretendidos de nossa pesquisa e que estão relacionados à 

investigação de um contexto específico. Para isso, recorremos, dentre os vários tipos de 

pesquisa qualitativa, à abordagem metodológica de estudo de caso, que, segundo Yin (1984), 

é preferida quando a questão de pesquisa é do tipo “o quê?” e “como?”; quando o controle 

que o pesquisador tem sobre os eventos é reduzido; ou, ainda, quando o foco temporal está em 

fenômenos contemporâneos inseridos no contexto de vida real. Nossa pesquisa se enquadra 

nessa definição, uma vez que contempla as perguntas “o quê?” e “como?” e, principalmente, 

porque envolve o trabalho de um grupo de professores de uma escola específica, dentro de um 

contexto real e atual. 

  O propósito de um estudo de caso, segundo Johnson (1992:76), é descrever um 

caso em seu contexto. Guiado pela questão de pesquisa, o pesquisador estuda o caso e aqueles 

aspectos do ambiente que pertencem a ele e que lançam luz na questão de pesquisa. Nesse 

sentido, um estudo de caso é uma pesquisa empírica, ou seja, é uma pesquisa que nasce das 

inquietações e dos problemas concretos de um dado tempo e lugar e que busca compreendê-

los à luz de uma (ou mais) teoria. Características da pesquisa em questão. 

Outro fator essencial que reafirma a relação de nossa pesquisa com a 

abordagem metodológica de estudo de caso encontra-se no que Yin (1984) aponta como 

tendência central desse tipo de estudo. Segundo ele, o estudo de caso tenta esclarecer por que 

determinada decisão (ou decisões) foi tomada, como ela foi implementada e quais os 

resultados alcançados. Esclarecimentos que buscamos em nosso estudo, quando pretendemos, 

a partir da análise feita com professores de uma escola pública do estado de Mato Grosso, 
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compreender como se deu o processo de implantação e implementação da proposta 

interdisciplinar de ensino de LP, apresentada pela LDB nº 9.394/96, pela DCNEM/98 e pelos 

PCNEM/99, e, com isso, tentar responder às perguntas de pesquisa que orientam este 

trabalho.  

  A metodologia de estudo de caso é flexível e é formulada para servir a um 

propósito de estudo. Os estudos de caso são geralmente de natureza qualitativa, embora eles 

também envolvam a quantificação de algumas informações. A essência dessa forma de 

estudo, nos termos de Johnson (1992:84), é seu foco holístico sobre uma entidade, um 

estudante, um professor ou um programa. Seu propósito é entender a natureza dinâmica e 

complexa de uma entidade particular, e descobrir conexões sistemáticas entre experiências, 

comportamentos e aspectos relevantes do contexto.  

  Às críticas levantadas a esse modelo de investigação por aqueles que duvidam 

de seu rigor científico, Yin (1984) afirma que o estudo de caso, em sua metodologia, 

evidencia a validade e a confiabilidade desse tipo de estudo. Segundo ele, esse modelo pode 

ser replicado em outros contextos, a fim de garantir a generalização das proposições teóricas 

nele empregadas, obtendo, com isso, resultados semelhantes.  

  Em suma, acreditamos que um estudo de caso da prática de ensino de 

professores da EEACC do estado de Mato Grosso nos levará a possíveis respostas às questões 

que orientam nosso estudo e a um diagnóstico mais preciso dos fatores que dificultaram a 

efetivação de uma proposta de ensino de língua com caráter interdisciplinar nessa escola. 

Além disso, esse estudo oferecerá material para se chegar a alternativas de trabalho adequadas 

aos objetivos pretendidos. 

 

2.2. O contexto da pesquisa 

 

  A prática de ensino de língua portuguesa, após a publicação da LDB 9.394/96, 

das Diretrizes e dos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, na EEACC, motivou a 

elaboração desta pesquisa, pelos motivos já apresentados anteriormente e que, neste 

momento, detalhamos. 

A escola está localizada na cidade de Barra do Garças, estado de Mato Grosso, 

divisa com o estado de Goiás. Por um decreto do governo do Estado, publicado em 1999, ela 
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passou a integrar um projeto denominado “Escola Jovem”, que objetivava revitalizar o Ensino 

Médio de acordo com o que propunha a nova política educacional para esse nível do ensino 

básico.  

  A implementação desse projeto ocorreu, concomitantemente, com a 

reformulação do currículo pedagógico da escola. As disciplinas foram agrupadas em áreas: 

Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias 

e Ciências humanas e suas tecnologias. Na escola, esse agrupamento ocorreu com a 

reformulação dos planos de cada disciplina, que começaram a “dialogar” (pelo menos essa era 

a intenção) com os conhecimentos dos conteúdos das áreas afins, e o trabalho com projetos de 

pesquisa. 

  O projeto integra a proposta interdisciplinar de ensino apresentada pela 

DCNEM/1998. Segundo as novas diretrizes curriculares, é por meio dele que deve ocorrer a 

integração entre as disciplinas, pois ele “é interdisciplinar na sua concepção, execução e 

avaliação” (DCNEM, 1998:89). A escola assumiu essa metodologia de estudo e, desde 2000, 

projeta, realiza e a divulga, em parceria com alunos, professores, coordenação e administração 

da escola, projetos de pesquisa relacionados a temas sugeridos pela própria comunidade 

escolar.  

  Esse é o contexto no qual estão inseridos os cinco professores que foram 

entrevistados, a partir de questionários e entrevistas, e que forneceram dados para nossa 

pesquisa. Deve ficar claro, no entanto, que nossa pesquisa não pretende investigar 

propriamente os professores, mas a situação da qual eles são agentes, ou seja, a prática de 

ensino de LP. 

 

2.2.1. Os participantes 

 

  Para esta pesquisa, foram entrevistados cinco professores de LP. Dois foram os 

critérios utilizados para a escolha desses professores: 1º) deveriam lecionar LP para o Ensino 

Médio na EEACC e 2º) ter participado do processo de implantação e implementação da nova 

proposta curricular para o ensino de língua materna. Todos os professores entrevistados 

lecionavam na escola em questão desde o período anterior a 1999. A maioria deles leciona há 

mais de dez anos na educação básica. Neste trabalho, por uma questão de sistematização, e de 
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preservação da identidade de cada um, esses professores serão denominados pelas siglas P1, 

P2, P3, P4 e P514. 

  Os professores foram submetidos a dois instrumentos de coleta de dados: o 

questionário e a entrevista.  

 

2.2.2. O questionário 

 

  O questionário serviu para que pudéssemos ter uma descrição do perfil 

profissional de cada um dos entrevistados e observar como eles avaliavam seu trabalho na 

disciplina LP. Esse questionário foi enviado para os professores, que o responderam em casa 

e, após um prazo determinado, o devolveram ao pesquisador. Abaixo, apresentamos o perfil 

profissional dos professores pesquisados a partir do que indicaram no questionário. 

  O professor P1 tem graduação em Letras e especialização em Língua 

Portuguesa. Atua como professor há seis anos. Leciona apenas para o Ensino Médio e 

participa de um grupo de estudo (formação continuada) da escola. 

  O professor P2 é formado em Letras e fez especialização em Administração 

escolar. Está no magistério há vinte e dois anos. Leciona para o Ensino Fundamental e Médio 

e também participa do grupo de formação continuada da escola e do estudo dos PCN do 

Ensino Fundamental, coordenado pelo CEFAPRO. 

  O professor P3 é formado em Letras, não possui nenhum curso de pós-

graduação e não respondeu há quanto tempo atua na educação. Leciona para o Ensino Médio 

e participa da formação continuada na escola.  

  O professor P4 possui duas licenciaturas, uma em Letras e outra em Educação 

Física. É especialista em Educação Especial e leciona, mais ou menos, há doze anos. Atua no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio e disse não participar de nenhum grupo de estudo ou 

de formação continuada. 

  Finalmente, o professor P5 tem graduação em Letras e não indicou se possui 

algum tipo de pós-graduação. Atua no ensino desde 1986, ou seja, há dezoito anos. Leciona 

para o Ensino Médio e, na época da aplicação do questionário, ocupava o cargo de 

                                                 
14 P1 = professor 1, P2 = professor 2, P3 = professor 3, P4 = professor 4, P5 = professor 5. Ressaltamos, ainda, 

que o termo “professor” foi usado no seu sentido genérico, por isso, o uso da forma masculina. 
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coordenador pedagógico na escola. Participa do grupo de formação continuada da sua unidade 

de ensino e do grupo de estudo dos PCN. 

  Quanto às questões de auto-avaliação da prática de ensino de LP, por uma 

questão de ratificação e de validade dos dados, elas foram utilizadas novamente na entrevista. 

Por isso, na análise dos dados, quando as respostas dadas pelos professores na entrevista 

coincidiam com as repostas dos questionários, optamos por utilizar as primeiras, ou seja, os 

dados coletados na entrevista, porque apresentavam maior conteúdo informativo. Contudo, 

quando os dados não coincidiam, utilizamos as duas respostas, do questionário e da entrevista, 

pois representavam dados distintos em relação a uma mesma questão. 

  A seguir, reproduzimos as questões principais do questionário e que foram 

retomadas na entrevista: 

 

1. Para você, o que significa ensinar LP? por quê? e para quê? 

2. Para você, o que é língua(gem)? 

3. Como você avalia o ensino de LP, hoje, na EEACC? 

4. Como você avalia a proposta de ensino de LP com caráter interdisciplinar? 

5. Qual a função do texto nas aulas de LP? 

6. Qual o papel do LD em suas aulas de LP? 

 

  Ressaltamos que tais perguntas foram feitas para que pudéssemos perceber de 

que modo o professor tem consciência sobre o objeto que ensina e até que ponto isso está 

refletido em sua prática, principalmente no que se refere à consideração da inter-relação dos 

componentes e domínios de LP, conforme exposto na seção 1.2 do capítulo I desta 

dissertação. Por isso, as questões foram elaboradas com a finalidade de contemplar as 

perguntas gerais de nossa pesquisa.  

 

2.2.3. A entrevista 

 

A entrevista ocorreu um mês após a aplicação dos questionários. Cada 

professor foi entrevistado individualmente no local de sua escolha. Por ter ocorrido em um 

período de férias letivas, nenhuma entrevista aconteceu no local de trabalho dos professores. 
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Cada entrevista durou, em média, uma hora e foi gravada em áudio. Os dados foram depois 

transcritos e constituem, juntamente com o questionário, o corpus de análise.  

Para a transcrição dos dados coletados na entrevista, seguimos parcialmente as 

orientações propostas por Castilho e Preti (apud Koch, 2001). Nosso enfoque está no 

conteúdo das informações concedidas pelos professores e que foi transcrito literalmente e não, 

necessariamente, na estrutura dos enunciados. Assim, fizemos uso de alguns sinais aqui 

descritos. Para indicar pausas, usou-se reticências (...); as ocorrências de interrogação foram 

marcadas com sinal respectivo (?); as incompreensões de palavras ou segmentos, pelos 

parênteses vazios ( ); citações literais foram demarcadas por aspas (“ “) e intervenção do 

entrevistador, por colchetes [ ].  

A análise dos dados da entrevista e do questionário foi organizada de maneira a 

atender dois propósitos básicos: 1) garantir uma reflexão, a partir de dados empíricos, das 

possíveis causas que inviabilizaram a efetivação da prática interdisciplinar de LP na EEACC 

e, com isso, 2) observar o modo como essa prática tem sido compreendida pelos professores 

de LP do Ensino Médio. Propósitos identificados com as questões de pesquisa as quais 

investigamos neste trabalho.  

  Feita a primeira análise das respostas, verificou-se que havia a necessidade de 

uma análise também do material didático-pedagógico utilizado pelos professores 

entrevistados, uma vez que, perguntados sobre o material que utilizavam nas aulas de LP, a 

maioria afirmou usar o LD Português Maia, Maia (2000).  

 

2.2.4. O livro didático 

 

  Considerando-se o LD como uma valiosa fonte de investigação, interessa-nos, 

fundamentalmente, observar quais as concepções que o livro Português Maia apresenta em 

relação à língua e seu ensino e o que ele propõe para a construção dos conhecimentos 

lingüísticos dos alunos, para o ensino da literatura, da leitura e para o ensino da produção oral 

e escrita no Ensino Médio.  
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

  Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados coletados, por meio de 

questionário e entrevista, de cinco professores de LP do Ensino Médio da EEACC. Esses 

dados nos serviram como referencial empírico para que pudéssemos refletir acerca das nossas 

perguntas de pesquisa: a) o que significa um ensino interdisciplinar de LP? e b) como efetivar 

uma prática de ensino de LP no Ensino Médio que considere a integração entre a gramática, a 

produção de texto, a leitura e a literatura? A organização do capítulo está a serviço do objetivo 

pretendido, ou seja, verificar como o professor compreende a função do ensino de LP, que 

concepções de língua(gem) sustentam a prática docente, como ele avalia a integração dos 

conteúdos de literatura, redação e gramática no novo currículo de LP, como concebe a 

proposta de integração dos componentes de LP no eixo interdisciplinar e, finalmente, como 

percebe a função do texto e do LD dentro dessa proposta de ensino.  

 

3.1. A função do ensino de LP 

 

“Para você, o que significa ensinar LP? para quê?” 

 

  Perguntar ao professor a razão de algumas de suas práticas em sala de aula de 

LP não é algo novo, contudo, é sempre necessário quando o que se pretende é analisar o modo 

como esses educadores percebem a função, ou seja, o “para quê?”, do ensino de língua 

materna, ou, em outras palavras, quando se deseja saber qual o significado de se ensinar LP a 

falantes nativos dessa língua. 
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Neves (2001a), por exemplo, em sua pesquisa sobre o ensino de LP, ao 

perguntar a 170 professores para que se ensina gramática, recebeu de 50% deles a resposta: 

para um bom desempenho oral e escrito. Batista (1997), por sua vez, ao questionar sobre o 

que se ensina quando se ensina Português, constatou que, na maioria dos casos, ensina-se 

outra língua, diferente e distante do português que se usa no dia-a-dia (cf. Batista, 1997:2), ou 

seja, ensina-se apenas a gramática de uma variedade lingüística. Daí o antagonismo entre o 

que se pretende desenvolver no aluno nas aulas de LP e o que realmente se faz nessas aulas: 

de um lado, a intenção de se desenvolver a competência lingüística (oral e escrita) do aluno e, 

de outro, uma prática centrada unicamente no estudo da gramática normativa, ou no ensino da 

“outra língua”. 

  A análise apresentada neste capítulo pretende investigar as concepções que os 

professores trazem internalizadas do que vem a ser uma língua e seu ensino, ou seja, sua 

natureza e função, após a reformulação do currículo de LP do Ensino Médio, em 1998, e de 

sua publicação nos PCNEM em 1999. A questão que se coloca é esta: será que as concepções 

desses professores os auxiliam na compreensão de uma prática interdisciplinar de LP?  

Esse questionamento nos conduziu, em um primeiro momento, à seguinte 

pergunta: Para você, o que significa ensinar LP? para quê? Para análise das respostas dadas a 

essa questão, selecionamos, primeiramente, os dados do questionário e, em alguns casos, os 

dados da entrevista, quando, entre eles, havia informações distintas ou contraditórias. A 

seguir, as respostas dadas pelos professores: 

 

(1)  Significa para mim uma grande responsabilidade em desenvolver no aluno várias 

habilidades que são fundamentais para sua vida. O estudo da LP propicia ao aluno o 

desenvolvimento de uma boa oratória, um posicionamento crítico diante das várias 

intenções de um texto, contextualizar os fatos estudados com sua realidade, conhecer 

o mundo por meio da leitura de diversos livros e tantas outras coisas mais. Cabe a 

nós professores sensibilizar os alunos dos benefícios que o estudo da LP pode nos 

oferecer. (P1) 

 

(2) É muito gratificante para mim... porque estou ensinando e reaprendendo ao mesmo 

tempo. E sempre é uma vitória quando o nosso aprendente consegue bons resultados 

na escola e na sua vida profissional. (P2) 

 

(3) Ensinar LP é levar o educando a reconhecer o uso de sua língua em variados tipos de 

textos e fazer uso deles em situações reais. (P3) 

 

(4) Ensinar LP é formar leitores atentos e competentes produtores de texto, capacitando 

o indivíduo a ler e escrever em todos os seus aspectos para aquisição de 

conhecimento, desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes. (P4) 
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(5) Significa desenvolver no aluno o potencial crítico, as múltiplas possibilidades de 

expressão lingüística e sua capacitação como leitor efetivo de diversos textos (P5) 

 

À primeira vista, os professores relacionam o ensino de LP ao 

desenvolvimento da competência lingüística e comunicativa do aluno, como pode ser visto em 

(1), (4) e (5). Podemos resumir as respostas acima em duas dimensões: a) desenvolvimento de 

habilidades, evidenciada por verbos como “reconhecer”, “contextualizar”, “capacitar”, e b) 

desenvolvimento do senso crítico, para que o aluno se posicione ativamente diante das “várias 

intenções de um texto” (cf. 1). De certo modo, os professores reconhecem que a língua se 

manifesta textualmente em diversos contextos de uso. Acrescenta-se a isso, ainda, uma visão 

de ensino que, conforme Halliday et al. (1974), poderia ser chamada de “produtiva”, que se 

interessa por ajudar o aluno a ampliar as possibilidades de uso de sua língua materna, 

aperfeiçoando seu conhecimento lingüístico. Algumas das falas acima evidenciam a 

consideração dos vários usos da língua, como em (3), (4) e (5).  

Em (2), o professor apenas relata sua impressão em relação a esse ensino, não 

apresentando, claramente, sua visão sobre a questão. Já em (3), demonstra-se a relevância que 

o ensino de LP deve ter para a vida do aluno, não se resumindo apenas aos limites da sala de 

aula. Há ainda, em (2), indícios da crença que muitos professores têm (ou usam como 

argumento para conquistar a empatia dos alunos nas aulas de LP) de que um melhor 

conhecimento lingüístico estaria vinculado à ascensão social.  

Sobre tal crença, Neves (2001:11) observou que, ao responderem à questão 

sobre o para que se usa a gramática que é ensinada na escola?, a maioria dos professores 

respondeu que era para um melhor conhecimento da língua. Segundo a autora, essa resposta 

denotaria mais uma visão utilitária da língua, como se fosse requisito para o sucesso em 

concursos e para o bom desempenho social e profissional. Não podemos negar, contudo, que 

essa concepção utilitária é uma exigência de ordem cultural, econômica e social que, sem 

dúvida, acaba por determinar uma das finalidades do ensino de LP na escola. Negar isso é, de 

algum modo, deixar de levar ao aluno o conhecimento de uma variedade lingüística que, além 

de ser prestigiada socialmente, é cobrada em várias situações que exigem o uso formal da 

língua, conforme percebido em (2). 

  Além do aspecto comunicativo, básico para a interação, a maioria dos 

professores afirmou que ensinar LP significa, de modo geral, formar leitores atentos (críticos) 

e competentes produtores de texto. Em relação a isso, o professor P1 acrescentou: 
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(6) ensinar LP pra mim hoje é muito prazeroso... eu gostaria que fosse até mais 

prazeroso porque pra mim é prazeroso mas pros alunos às vezes não é... isso me 

deixa angustiada... porque o aluno hoje criou um bloqueio muito grande quanto à 

produção de texto... nós teríamos até que ver o porquê disso desse bloqueio... então 

eu acredito que seja também porque hoje os alunos não lêem mais... não têm o hábito 

de leitura... se bem que nós temos vários tipos de leitura como citei anteriormente... 

mas hoje se fica muito na leitura visual que é muito rápida e não fixa... (P1) 

 

Em (6), o professor demonstra ter consciência de que há um problema que 

desestimula seu aluno a gostar de estudar LP. Ao dizer que ensinar LP é prazeroso para ele, 

mas não para o aluno, esse professor atribui a culpa do aparente desprazer do aluno à 

resistência deste às atividades de produção de texto e de leitura não às enfadonhas aulas de 

gramática, que geralmente predominam nas escolas, conforme indica Batista (1997), e que 

pode também ser o caso na EEACC. Esse professor diz ainda que: “nós teríamos até que ver o 

porquê disso desse bloqueio...”. Essa questão nos faz pensar que talvez o “bloqueio” não seja 

nada mais do que o resultado de um modelo de ensino de LP pautado em uma visão tecnicista 

da língua que parece ceder espaço para uma outra forma de concepção, conforme indicam os 

professores em (7) e (8): 

 

(7) ensinar a língua é fazer com que o aluno possa perceber que ele está trabalhando o 

conhecimento dele... aquilo que ele traz... porque a gente tem que partir com aquilo 

que ele vem pra escola... então... a partir disso a gente vai trabalhar ver quais são as 

deficiências que ele trouxe... e fazê-lo compreender tudo nessa lógica (P3) 

 

(8) (...) fazer o aluno entender... compreender e escrever bem... eu acho que isso é muito 

importante... (P5) 

 

De acordo com a afirmação em (7), reconhece-se que a língua que se ensina 

não se encontra divorciada do contexto de uso. Sobre a disciplina de LP no Ensino Médio, 

Neves (2002) afirma que ela deve servir para se refletir sobre a língua, a partir do uso 

diretamente observável. Caso contrário, aos alunos serão repassadas lições de gramática que 

pouco, ou nada, ajudarão na eficiência comunicativa que os professores disseram almejar em 

relação à função social desse ensino. Além de reconhecer os usos diretamente observáveis da 

língua, conforme dito em (7), em (8) percebemos a intenção do professor em tornar seu aluno 

proficiente na leitura e na escrita. Esse objetivo também foi observado em (4).   

Para compreendermos melhor o significado que os professores atribuíram ao 

ensino de LP, em especial, à sua natureza conceitual e como disciplina escolar, perguntamos a 
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eles o que entendiam por língua(gem), uma vez que para Possenti (1995), no processo de 

ensino e aprendizagem da língua materna, é necessário que o professor tenha uma concepção 

clara do que vem a ser seu objeto de estudo. 

 

 3.2. A concepção de língua(gem) 

 

“Para você, o que é língua(gem)?” 

 

  Conforme discutido anteriormente, é consenso entre os estudiosos, como 

Halliday et al. (1974), Possenti (1995), Neves (2001a) e Travaglia (1998), que a maneira 

como o professor concebe a língua(gem) implica diretamente no modo como esse professor a 

ensina a seus alunos. Quando o professor entende a língua apenas como um sistema pronto e 

acabado, apenas como código, é evidente que a reflexão sobre ela receberá pouca atenção por 

parte desse professor. E isso ocorrerá não por negligência deste, mas, muito mais, pelo olhar 

que ele terá sobre o objeto de seu estudo, parecendo-lhe rígido e imutável. 

Outros estudiosos, como Britto (1997), afirmam que, no caso do Ensino 

Médio, a concepção de língua veiculada pelos vestibulares e pelos manuais didáticos de 

português tem direcionado a prática desses professores, o que acabamos por confirmar em 

nossa pesquisa. No ensino de LP, “tanto a concepção de língua e gramática quanto as práticas 

e análises de língua dependem dos conteúdos e do tipo de exercício e de raciocínio das provas 

de vestibular” (Britto, 1997:208). Isso pode ser confirmado em (9), quando o professor afirma 

que: 

 

(9)  (...) hoje ainda nós trabalhamos em prol do vestibular...eu trabalho com o terceiro 

ano você fica angustiada com a angústia dos alunos...porque na verdade eles querem 

estudar aquilo que vai cair no vestibular...que tá lá no conteúdo...e se você não 

trabalhar ao encontro do que eles querem...você...vai tudo por água abaixo (...) (P1) 

 

  Quando perguntamos aos professores que concepção eles tinham sobre 

língua(gem), não buscávamos uma resposta com embasamento teórico ou citações de autores 

consagrados. Queríamos apenas perceber de que forma eles compreendiam a língua 

empiricamente. Para nossa surpresa, essa pergunta, feita no questionário e retomada na 

entrevista, recebeu, para um desses instrumentos metodológicos, uma resposta distinta. 
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Abaixo, o que eles escreveram no questionário a respeito da questão para você, o que é 

língua(gem)?  

 

(10) A língua é uma combinação de signos e regras, que constituem a linguagem 

oral ou escrita de uma coletividade. A linguagem possibilita a comunicação entre os 

homens, podendo ser verbal ou não. (P1) 

 

(11) A língua é a parte social da linguagem, isto é, pertence a todos os membros de 

uma comunidade, sendo exterior ao indivíduo. Linguagem – é formada por símbolos 

que permitem a comunicação entre os indivíduos. (P2) 

 

(12) Língua/linguagem é toda forma de expressão usada pelo ser humano para 

comunicar-se. (P3) 

 

(13) Língua é a linguagem verbal constituída por palavras e por regras que as 

combinam em unidades significativas utilizadas por membros de uma determinada 

sociedade; enquanto que a linguagem é um conjunto de sistemas de sinais 

organizados que permitem a composição de textos, os quais possibilitam uma leitura, 

constituindo um processo de comunicação entre os indivíduos. (P4) 

 

(14) Linguagem é um sistema de signos verbal e não verbal utilizado pelo homem 

para interpretar o mundo. Língua são sistemas de signos lingüísticos que se adquire 

quando criança. (P5) 

 

A julgar pelas respostas dadas, percebemos a influência dos conceitos e 

definições apresentados pelos LD de português em circulação no meio educacional, como a 

Gramática reflexiva: texto, semântica e interação (Cereja; Magalhães, 1975), a Gramática da 

língua portuguesa (Cipro Neto, 1998), Português Maia (Maia, 2000), a Gramática 

contemporânea da língua portuguesa (Nicola; Infante, 1993) entre outras. Essa constatação se 

justifica quando comparamos as definições que alguns LD de português trazem sobre língua e 

linguagem, citadas no capítulo I, seção 1.3 desta dissertação, com os dados apresentados em 

(10), (11), (12), (13) e (14). 

A influência das concepções de comunicação de Jakobson (1973) e de língua 

de Saussure (1998) nos LD repercute também na visão de língua(gem) dos professores. Para 

melhor observarmos essa questão, sintetizamos, no quadro abaixo, a concepção de língua e de 

linguagem, que aqui aparecem separadas, de cada um dos professores entrevistados. 
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Professor Concepção de língua Concepção de linguagem 

P1 Combinação de signos e regras Comunicação verbal ou não 

P2 Parte social da linguagem, exterior ao 

indivíduo 

Comunicação simbólica 

P3 Forma de comunicação Forma de comunicação 

P4 Linguagem verbal formada por regras 

combinadas em unidades 

significativas 

Sinais organizados 

P5 Sistema de signos lingüísticos Sistema de signos verbal e não 

verbal 

 

A partir desse quadro, podem ser consideradas duas questões. A primeira diz 

respeito à inter-relação entre língua e linguagem que, como se percebe, apresentam, em 

alguns momentos, concepções idênticas, reafirmando a relação entre tais domínios que vimos 

assumindo neste trabalho. A segunda, é a concepção que os professores acabaram por 

manifestar sobre a língua(gem) e que está relacionada à função comunicativa que ela 

desempenha. Geraldi (2001) ratifica que essa concepção instrumental da língua liga-se à 

teoria da comunicação e vê a língua como código (conjunto de signos que se combinam 

segundo regras) capaz de transmitir ao receptor certa mensagem. Ainda, de acordo com esse 

autor, esse conceito é o mais recorrente nos LD, acompanhado pelo clássico esquema 

comunicativo de Jakobson15, o qual reproduzimos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
CANAL 

      Função fática  
 

 

 

 

 

                                                 
15 Esquema transcrito do livro Português Maia, João Domingues Maia (2000:24), adotado pelos professores 

entrevistados. 

REFERENTE 

Função referencial 

EMISSOR 

Função 

Emotiva 

RECEPTOR 

Função 

conativa 

MENSAGEM 

Função poética  

CÓDIGO 

Função  metalingüística 
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  É com base nesse esquema, também, que a maioria dos LD explica as funções 

que são desenvolvidas pela língua de acordo com a focalização que se dá a um dos elementos 

da comunicação. O destaque de determinado elemento da comunicação, segundo o modelo de 

Jakobson (1973), indica como uma função da linguagem é desempenhada. Assim, por 

exemplo, quando a mensagem está centrada no referente, tem-se a função referencial; no 

emissor, a função emotiva e assim sucessivamente.  

No modelo de interação verbal proposto por Dik (1989), no entanto, ambos, 

falante e ouvinte, possuem informação pragmática e, ao interagirem, cooperativamente, 

pretendem modificar a informação pragmática do interlocutor, por meio das expressões 

lingüísticas. A comunicação não é sua função última, uma vez que a interação manifesta 

também as intenções, os desejos, as crenças e os valores do sujeito, explicitando as funções 

ideacional e interpessoal da linguagem. 

A definição de língua apresentada em (9), por exemplo, é idêntica à dada pelo 

livro didático Português Maia (2000:19): “a língua é um conjunto de signos e de regras de 

combinação desses signos, que constituem a linguagem oral ou escrita de uma coletividade”, 

livro este adotado pelos professores do Ensino Médio dessa escola. Essa visão puramente 

teleológica da linguagem fica evidente em praticamente todas as definições apresentadas nos 

LD. É atribuída à função da linguagem apenas a finalidade comunicativa. A concepção de 

interação é limitada, pois a comunicação se resume a falar e escrever. Não há, por exemplo, a 

concepção de que por meio dela o sujeito da linguagem muda comportamentos (seu e de seu 

interlocutor), age socialmente e interfere politicamente, por exemplo. Interessa saber por que 

os professores demonstraram recorrer às definições dos LD. 

A razão pela qual os professores recorreram a manuais didáticos para 

responder, no questionário escrito, à questão: o que é língua(gem) pode estar ligada a dois 

fatores: por não possuírem uma definição conceitual clara do que vem a ser a língua(gem), os 

professores acreditam que uma definição apresentada por um livro (no caso, o LD) estaria 

mais sistematizada, teria maior valor teórico e, conseqüentemente, condição de verdade. Isso 

pode ter sido condicionado pelo próprio gênero “questionário” que, por exigir uma resposta 

escrita, acabou induzindo o professor entrevistado a empregar uma linguagem mais formal, 

daí a citação de um conceito formalmente estruturado e extraído de uma fonte escrita. 

Uma outra hipótese poderia ser o fato de que, na maioria das vezes, os 

professores de língua deixaram de relacionar o que estudaram nas aulas de lingüística com as 

aulas de português no ensino básico, ocasionando uma baixa reflexão sobre o que vem a ser a 
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língua e seu estudo no nível escolar. Neves (2002) concorda que os conhecimentos trabalhos 

no curso de Letras têm ficado distantes da prática dos alunos que se tornam professores. Sobre 

essa questão, a autora levanta um questionamento a fim de saber o que os professores 

universitários têm feito em suas aulas para que seus alunos decidam, assim que se tornam 

também professores, que aquilo que estudaram na universidade nada tem a ver com o que 

devem oferecer aos estudantes de LP do ensino Fundamental e Médio.  

Assim, os professores geralmente falam que a língua é um “código”, uma 

representação de signos, um elemento para comunicação. Mas, a maioria deles deixa de 

perceber que a língua também pressupõe sujeitos e que por meio dela são estabelecidas 

relações entre os homens que a usam. Alguns, inclusive, esquecem-se de dizer que a língua 

nos constitui como nação, porque, segundo Halliday et al. (1974:99), “em lingüística, os 

homens agrupam-se de acordo com a língua ou as línguas que usam”. Outros já percebem 

isso, como demonstrou o professor em (15), ao afirmar que: “a LP é uma identidade partindo 

de um povo de uma nação”.  

Além disso, alguns professores também desconsideram o fato de que, no uso 

comunicativo da língua, como indica Dik (1989), outras capacidades humanas, além da 

lingüística, estão envolvidas na interação verbal, como, por exemplo, a capacidade 

epistêmica, com a qual o usuário da língua é capaz de construir sua base de conhecimento e a 

capacidade social, que está vinculada à relação de interação estabelecida entre os sujeitos da 

comunicação.  

Na entrevista, perguntamos novamente aos professores o que eles 

compreendiam por língua(gem) e fomos surpreendidos por respostas totalmente distintas 

daquelas apresentadas no questionário. Antes de responderem, porém, todos, com exceção de 

um, indagavam: “como assim?” ou “o que você quer saber?”. Depois de explicarmos que 

procurávamos saber o que significava para eles a língua(gem) como objeto de estudo de LP, 

os professores apresentaram as seguintes respostas: 

 

(15) (...) eu acho ela é básica em vários aspectos a LP e acho que ela tão rica que a 

gente quando começa a trabalhar com LP você se apaixona (...)... a LP é uma 

identidade partindo de um povo de uma nação... então partindo desse princípio nós 

temos vários leques de possibilidades de interagir no meio social através de várias 

leituras... verbal... daí vem a questão da linguagem verbal e não verbal... ela está em 

todo momento da sua vida LP não tem como... ela é primordial... então eu acho que 

hoje tá faltando muito também essa leitura mais ampla do todo que as pessoas ficam 

muito limitadas às vezes... se detêm à leitura de texto escritos e deixam de lado outras 

leituras que são fundamentais pra sua vida e não valorizam.... antigamente LP era 
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trabalhar o LD com texto... o texto só com a linguagem escrita... hoje não... essa 

abertura que eu falei anteriormente que nós estamos tendo se têm hoje mil facetas de 

leituras... então que você pode interagir melhor com o seu meio e também [levar] o 

aluno a compreender melhor essa realidade que ele está vivendo (P1) 

 

(16) língua é muito importante... língua... bom nós temos a língua materna que a 

gente traz de casa... que é nossa língua que a gente aprende lá em casa... que ela vai 

nos ajudar lá na escola... aí tem a língua mais renovada dentro da escola... ela vai ser 

cultuada... vai ser polida... então tem várias maneiras de você definir a língua... a 

língua dos vários tipos que têm de linguagem. (P2) 

 

(17) LP?... acho que tudo que nós temos... tanto no visual... no escrito.. todos os 

tipos de texto... acho que a língua abrange tudo... e ela está presente na nossa vida... 

no nosso dia-a-dia (P3) 

 

(18) são as perguntas... que eu tinha falado lá eu já esqueci...o que a LP?16 bom... 

eu acho que a LP é um instrumento pra que o aluno se desenvolva o melhor possível 

pra estar conquistando o seu espaço... não sei se você já percebeu que quando a 

gente não tem muito questionamento a gente não consegue se entrosar (...)... você é 

excluído... então eu acho que a LP é isso... um instrumento que pode levar você a 

conquistar aquilo que você mais deseja...é por aí... (P4) 

 

(19) eu acho que LP é essencial... porque se você não sabe ler... interpretar e 

redigir nenhuma disciplina vai pra frente... e acho que é essencial LP... e temos que 

trabalhar com eixo... definir um eixo e trabalhar com um eixo... o eixo porque é 

importantíssimo em todas as disciplinas. (P5) 

 

Nesse momento, compreendemos por que razão os professores recorreram ao 

LD para dizer o que é língua(gem). Para a maioria, o conceito de língua se confunde com a 

definição do papel da disciplina LP. Isso demonstra que talvez a hipótese da baixa reflexão do 

professor sobre o que vem a ser a língua e seu estudo no nível escolar seja a mais viável para 

explicar essa questão, isto é, a de que o objeto com o qual os professores trabalham parece-

lhes um tanto estranho. Outra possibilidade de leitura é do mito de que a escola deve oferecer 

conhecimento mais elaborado que o conhecimento de “senso comum”. O que gera 

insegurança no professor a respeito da qualidade do conhecimento que ele detém. Esse mito 

tem como principal conseqüência o distanciamento entre escola e realidade.  

Ainda assim, se no questionário os professores mostraram certeza daquilo que 

afirmavam acerca dos conceitos de língua(gem), o mesmo não ocorreu na entrevista.  

No questionário, os professores demonstram assumir como verdade as 

definições indicadas pelo LD, aceitando-as como princípios teóricos inquestionáveis. O 

                                                 
16 O professor percebeu que é a mesma pergunta feita no questionário, da qual ele não se lembra mais da resposta que 

deu naquele momento. 
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professor parece não acreditar ser capaz de ter suas próprias conclusões ou não aceita ter 

dúvidas acerca da concepção de língua, por isso, sua definição carece de outra voz que lhe dê 

autoridade. O fato de a maioria dos professores, conforme revelou-nos a pesquisa, limitar-se 

às informações veiculadas apenas pelo LD talvez seja um sinal de baixo índice de 

questionamento e da falta de compreensão de como as abordagens da língua(gem) estudadas 

na faculdade podem ser aplicadas ao ensino de LP. Esse fato também foi verificado por Neves 

(2001a): um terço dos professores pesquisados alegaram que consideram os LD suficientes 

para o seu estudo.  

Na entrevista, as adjetivações dadas à LP aparecem em quase todas as falas: “é 

essencial”, em (19); “é básica”, “é tão rica”, “é apaixonante”, “é uma identidade”, “é 

primordial”, em (15); “é muito importante”, em (16). Os professores fazem questão de 

destacar o aspecto valorativo da língua, atribuindo a ela adjetivos que denotam extrema 

importância. Mas não se restringem a isso. A dificuldade de produzir um conceito 

sistematizado não impede que o professor mostre uma concepção de língua(gem) como 

representação e como interação, saindo da visão comunicativa, apresentada no questionários, 

para uma noção sócio-interacionista, como evidenciado nos excertos (15), (16), (17), (18) e 

(19).  

Essa visão social e de interação da língua(gem) está em consonância com o que 

os professores responderam, inicialmente, sobre a função do ensino de LP na escola. A 

intenção de desenvolver no aluno habilidades lingüísticas e comunicativas, incluindo uma 

visão crítica da linguagem, inferidas nas respostas citadas em (1), (2), (3), (4) e (5), parece 

refletir as concepções de língua(gem) que os professores apresentaram em (15), (16), (17), 

(18) e (19). 

Em (15), por exemplo, o professor concentra sua atenção na relação entre 

língua e leitura, demonstrando uma concepção ampla da ação de ler: “se tem hoje mil facetas 

de leituras”. Com isso, esse professor entende que “temos vários leques de possibilidades de 

interagir no meio social através de várias leituras”. A leitura, nesse sentido, é compreendida 

como apropriação e produção de sentidos (cf. Bakhtin, 1997) e como instrumento com o qual, 

como dissemos anteriormente, são construídas as redes do saber interdisciplinar. E é por 

acreditar nessa leitura “mais ampla” que, em (15), o professor demonstra uma visão sócio-

interacionista da linguagem, ao afirmar “que você pode interagir melhor com o seu meio e 

também [levar] o aluno a compreender melhor essa realidade que ele está vivendo”, a partir 

de leituras de textos verbais e não-verbais que estão em circulação no cotidiano do aluno. 
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A consciência de que a língua nos constitui como sujeitos sociais é revelada 

em (16) e (17). Em (16), o professor tenta distinguir duas modalidades de língua: a) a língua 

materna, natural, “que a gente traz de casa”, e a b) língua escolar, padrão/culta, “mais 

renovada dentro da escola”. De certo modo, com essa distinção, o professor demonstra, 

empiricamente, reconhecer a variação lingüística, e parece valorizá-la, ou, pelo menos, 

considerá-la. Contudo, a concepção de que a língua estudada na escola é uma “língua mais 

renovada” denota que P2, em (16), não percebeu, ou não mostrou perceber, que essa 

“renovação” acontece em todos os contextos sociais de utilização da língua, no seu uso 

cotidiano pelos sujeitos sociais. Isso porque ela é viva, sujeita, assim, a constantes variações e 

mudanças, e a escola, por sua vez, nem sempre considera esse fato. Podemos considerar, 

ainda, a possibilidade de esse professor ter empregado o termo “renovada” para caracterizar a 

língua que se estuda como mais sistematizada, padronizada, ou utilizada em contextos mais 

amplos. 

Esse mesmo professor (P2) afirma: 

 

(20) língua é nosso dia-a-dia... é o nosso falar... é a transmissão de um para o 

outro... interagir... um se entender... um conhecer o outro... isso é língua... é o nosso 

interagir entre seres... pessoas... humanos... isso é língua é o interagir no dia-a-dia 

em todos os ambientes em que você está de acordo com o meio em que você viver. 

(P2) 

 

Essa fala revela um entendimento funcionalista e interacionista da 

língua(gem), pois reconhece a língua como fazer, como atividade social, concepção 

compartilhada também por P3 em (17), quando o professor diz que “a linguagem abrange 

tudo... ela está presente na nossa vida... no nosso dia-a-dia”, e, por P4, em (18), ao afirmar 

que “quando a gente não tem muito questionamento a gente não consegue se entrosar”.  

Em (19), o professor afirma que a LP é essencial, no sentido em que trabalha 

as habilidades de leitura, interpretação e redação como pré-requisitos para que o aluno 

consiga se desenvolver nas outras disciplinas escolares. Para esse professor, a primeira vista, a 

natureza da língua parece estar relacionada à função utilitária. No entanto, em outro momento 

da entrevista, quando perguntamos a esse mesmo professor o que significava esse trabalho 

com “eixo” na LP, ele nos respondeu que: “o eixo é o mais importante... que vai dar 

continuidade aos outros estudos... por exemplo o eixo ali é leitura... compreensão... 

interpretação... escrita... então esse é o eixo que nós definimos...”. Foi então que 

compreendemos, em uma leitura mais atenta, que, embora a definição de língua(gem) não 



 76 

estivesse muito clara em (19), o reconhecimento dos domínios que a compõem estava ali, na 

fala daquele professor e na sua compreensão de trabalho a partir da noção de “eixo”, que 

concebe a leitura, a compreensão/interpretação de textos e a escrita como condições 

fundamentais para o trabalho com a linguagem em sala de aula.  

Se comparadas as respostas à pergunta “o que é língua(gem)?” que os 

professores deram na entrevista às respostas dos questionários à mesma pergunta, citadas em 

(10), “a língua é uma combinação de signos e regras”; em (11), “a língua é exterior ao 

indivíduo”; em (12), “língua/linguagem é toda forma de expressão usada pelo ser humano 

para comunicar-se”, em (13), “língua é a linguagem verbal constituída por palavras e por 

regras que as combinam em unidades significativas” e em (14), “língua são sistemas de 

signos que se adquire quando criança”, perceberemos que há uma grande contradição entre o 

que os professores disseram no questionário e, depois, na entrevista. Essa constatação reforça 

ainda mais nossa hipótese de que as respostas dadas ao questionário, no que diz respeito 

especificamente à questão apresentada nesta seção, não representam efetivamente a 

concepção que o professor traz internalizada do que é língua(gem). As respostas apresentadas 

na entrevista revelam isso. As falas transcritas em (15), (16), (17), (18), (19) e (20) revelam 

que os professores percebem a natureza sócio-interacionista e funcional da língua(gem) e não 

apenas como função comunicativa, transmissora de informação.  

Esses dados nos revelam que modos distintos de percepção da língua(gem) 

convivem em um mesmo espaço e em um mesmo ser. Ora os professores afirmam que a 

língua(gem) restringe-se a um sistema de códigos usado para comunicação, ora afirmam que 

ela é o nosso falar... é a transmissão de um para o outro... interagir... um se entender... um 

conhecer o outro...  

Isso nos conduz ao que constatou Brito (1997:26) em sua pesquisa sobre o 

ensino de língua versus a tradição gramatical. Segundo esse autor, “a dinâmica escolar é mais 

complexa, não ocorrendo nos moldes em que seus agentes crêem que ela ocorra” e que “por 

trás da aparente unidade, reina o caos.” Isso significa dizer que a concepção de ensino de LP 

não é apenas formalista, mecanicista, um objeto autônomo. Há uma “luta” de forças entre uma 

visão estanque, não dinâmica, e a visão que reconhece a natureza fluida da linguagem e de seu 

funcionamento, um objeto intrinsecamente vinculado à realidade social. E é essa percepção 

que advoga a favor do próprio professor, fazendo deste não um vilão da escola, mas alguém 

que convive com forças antagônicas: o peso da tradição do ensino de LP no Brasil, de um 
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lado, e o desejo de um ensino que oportunize o desenvolvimento da competência lingüística e 

comunicativa, de outro. 

O professor, mesmo não demonstrando consciência da teoria que segue, é 

guiado por uma. E esta, por sua vez, nem sempre é aquela que ele nos afirmou ter no 

questionário. Segundo Possenti (1995:29), “a verdadeira teoria sobre a língua e seu ensino 

está na prática do ensino de língua”, por isso, a necessidade de que o professor tenha mais 

clareza a respeito do que é uma língua e o que significa ensiná-la a seus falantes nativos, 

especialmente no Ensino Médio. Ter uma teoria, neste caso, não significa apenas dominar 

conceitos e métodos, mas ter clareza quanto a certas opções, anteriores a conceitos e métodos, 

que o professor deverá fazer para ensinar. 

Segundo Halliday et al. (1974), o ensino produtivo da língua não pretende 

alterar padrões já adquiridos pelo aluno, mas ampliar os recursos que possui e, com isso, 

oportunizar-lhe o maior número de possibilidades de uso de sua língua, em todas as diversas 

situações em que tem necessidade deles. Isso não significa abdicar de conhecimentos 

sistematizados sobre o funcionamento da língua(gem). 

O contrário disso, representado pela não-reflexão sobre o que é uma língua e 

seu estudo, cria no professor uma visão de língua que, muitas vezes, nada contribui para sua 

prática pedagógica, e faz que o professor e, conseqüentemente, o aluno não vejam sentido em 

seu estudo. Sobre essa questão, Possenti (2004) afirma que, para que um projeto de ensino de 

língua tenha sucesso, uma condição deve ser preenchida com urgência: o professor de LP 

deve ter uma noção clara do que é uma língua e do que é um ser humano, usuário dessa 

língua.    

  Essa consciência é o que se espera dos professores quanto à avaliação de uma 

prática de ensino de LP.  

  A par das concepções dos professores sobre a língua e seu ensino, passamos à 

questão mais específica de nossa pesquisa, ou seja, à compreensão que eles possuíam sobre a 

metodologia interdisciplinar de LP.  

 

 

 

 



 78 

3.3. A avaliação dos professores de LP em relação à “nova” prática 

 

“Professor, como você avalia o ensino de LP, hoje, na escola?” 

 

  Como já dissemos, a EEACC, seguindo as orientações da LDB nº 9.394/96, 

das DCNEM/98 e dos PCNEM de 1999, organizou seu currículo de acordo com o que tais 

políticas públicas indicavam para a reforma curricular do Ensino Médio.  

  A idéia de um currículo pedagógico construído com base em disciplinas 

isoladas passou a dar espaço a um olhar mais amplo, da linguagem situada no emaranhado 

social (Bakhtin, 2004). Com isso, buscou-se abandonar o que Britto (1997) definiu como 

“ideal enciclopédico” e que se mostra na “fragmentação de disciplinas e à seriação escolar, 

bem como ao caráter essencialmente conteudístico que informa a escola de hoje” (op cit:27), 

para uma concepção que considera a língua(gem) e os sujeitos, entendidos aqui como 

indivíduos socialmente constituídos, os quais a utilizam. 

Se no centro da linguagem está o sujeito e se só nos contextos reais de uso da 

língua é que se dá a significação, como pensar o ensino de língua a partir de atividades 

mecânicas de repetição e de reconhecimento de estruturas? 

Para responder a essa questão, procuramos saber o que mudou, após quatro 

anos de implantação da nova proposta curricular de LP, na prática dos professores 

entrevistados. Para isso, perguntamos: como você avalia o ensino de LP, hoje, na escola?   

 

(21) eu acho que há um crescimento em relação ao ensino... porque nós estamos 

tentando de toda maneira conseguir fazer que o aluno realmente perceba sua 

importância... que o aluno se torne crítico que ele consiga ler... compreender aquilo 

que ele tá lendo... até através de tudo... então acho que a língua lá tá abrangendo... 

mas a gente tá conseguindo algumas coisas e a gente tá discutindo muito isso. (P3) 

 

(22) eu acho que agora melhorou depois do estudo que nós tivemos na formação 

continuada e depois dos PCNs... que eu fiz o curso... eu achei que melhorou bem 

porque agora a prática está mais pra literatura puxando a contextualização na vida... 

na realidade do aluno e já entra com a gramática nos textos também... construção 

das regras das gramáticas... eu achei que melhorou bem. (P5) 

 

(23) eu acho que hoje nós já galgamos assim certos degraus na seguinte questão... 

por exemplo... não trabalhar mais a LP descontextualizada... então eu acredito que 

isso é um grande passo pro ensino da LP em que nós procuramos hoje trabalhar a 

literatura... a gramática e a própria produção de texto dentro do texto em si... sem 

que seja como em tempos atrás... em que a gramática era trabalhada 
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descontextualizada... principalmente a gramática era trabalhada 

descontextualizada... e hoje acho que nós estamos engatinhando mas já há uma visão 

bem clara sobre esse aspecto mas nós estamos passando por um processo de 

transição em que nós professores não conseguimos ainda efetuar de forma eficiente 

ainda... não sei... ou não há uma metodologia... não há um paradigma que mostre pra 

você como fazer... então hoje depende muito do professor desenvolver sua 

criatividade e colocar em prática de acordo com a realidade da sua sala... da sua 

turma... qual que é o anseio daquela turma e a partir desse conhecimento que você 

pode também elaborar melhor suas aulas e tentar trabalhar melhor LP na sala de 

aula. (P1) 

 

(24) eu acho que têm muitas pessoas que não gostam... têm pessoas que chegam na 

sala por exemplo “hoje eu vou trabalhar literatura” e abre o livro de literatura...mas 

não é aí... até falei pra professora que me substituiu “não chega e fala assim vou 

trabalhar literatura... chega lá e põe um poema no quadro” aquele poema tá dentro 

de uma fase da literatura e trabalha LP... aí você começar a relacionar ele com a 

literatura... faz relacionamento do poema com tudo com o todo... não chegar “agora 

é literatura”... pro aluno nem sentir que tá vendo literatura... que ele tá vendo assim 

“pô eu tô vendo português” e ele mesmo vai analisar e vai chegar à conclusão “ao 

mesmo tempo eu tô vendo uma parte da literatura... tô trabalhando o renascimento” 

(P2) 

 

(25) como é que ele está sendo ensinado? Inclusive eu não participei de nenhuma 

reunião de área esse ano [a professora refere-se aos encontros da formação 

continuada que ocorrem na escola todas as quartas-feiras] por incrível que pareça... 

certo que fui convocada mas por último acabava não tendo... mas ensinar LP não é 

fácil tá sendo complicado e parece que nós estamos tendo muitas falhas e deixando 

muito a desejar... inclusive o que eu gostaria de enfatizar na LP era mais leitura e 

interpretação e eu não consigo fazer isso separado da gramática ainda... também 

porque os alunos cobram muito mais a gramática do que leitura e interpretação... e 

nós temos que levar em consideração também que nossos alunos não têm o hábito de 

fazer leitura... eles são muito preguiçosos e quando você adota um livro dois lêem o 

resto não lê. (P4) 

 

A idéia de “transição” aparece em todas as falas. Os professores demonstram 

que algo aconteceu, que algo mudou não só na metodologia de ensino de língua materna, mas 

nas concepções que lhe dão sustentação. O conflito gerado por essa transição, que pressupõe a 

superação do modelo anterior e a incorporação de uma nova prática de ensino de LP, pode ser 

resumido na fala do professor P1, em (23), quando ele afirma que “já há uma visão bem clara 

sobre esse aspecto mas nós estamos passando por um processo de transição em que nós 

professores não conseguimos ainda efetuar de forma eficiente ainda... não sei...” Isso nos 

leva a considerar que, a princípio, essa mudança não fora pensada pelos professores, os 

sujeitos que devem aplicá-la, mas por aqueles que, a serviço dos órgãos governamentais, 

planejaram as políticas educacionais públicas que devem ser seguidas pelos responsáveis pela 

Educação Básica que estão no “chão” da escola.  
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Essa questão nos conduz à constatação de uma relação unilateral, em que um 

grupo (as instituições educacionais, como o Ministério da Educação) determina o que o outro 

grupo (os professores do Ensino Básico) deve executar. Nem sempre ao segundo grupo é dada 

a chance de assimilar ou de opinar sobre tais propostas, que são implantadas, abruptamente, a 

partir de portarias ou projetos de Lei. Quando muito, são instauradas pequenas comissões 

formadas por docentes, geralmente de Universidades públicas, que elaboram os documentos 

e, posteriormente, o apresentam a um reduzido grupo de professores do Ensino Básico para 

apreciação. Foi o que ocorreu, de certo modo, com os PCNEM (1999). Segundo relato do 

processo de trabalho apresentado no próprio documento, foram convidados, para participar da 

elaboração da proposta de reforma curricular, professores universitários com reconhecida 

experiência nas áreas de ensino e pesquisa, os quais atuaram como consultores especialistas 

(cf. PCNEM, 1999). Só depois disso, ou seja, da proposta elaborada, é que esse documento foi 

levado a conhecimento de alguns professores de São Paulo e do Rio de Janeiro, para avaliação 

de sua recepção. E, na implementação, quando algo não dá certo, geralmente, a culpa recai 

sobre o professor. Pereira (2001:185) considera que isso caracterizaria “o embate travado 

entre os que trabalham na rede oficial e o constante desafio representado pelas propostas de 

ensino”.  

No caso específico dos professores da EEACC, desde o início desse projeto, a 

maioria participou da formação continuada, conforme indicaram os dados dos questionários, 

e, nas reuniões, pôde compartilhar suas dúvidas e experiências. Mesmo assim, isso parece não 

ter sido suficiente. 

A avaliação feita por eles sugere que o ensino de LP melhorou em relação à 

prática anterior. O professor P1 reconhece que o trabalho com a gramática passou a ser menos 

descontextualizado, como percebemos em (21) “acho que nós estamos engatinhando mas já 

há uma visão bem clara sobre esse aspecto (...)”. Mesmo assim, esse mesmo professor afirma 

que, além de estarem vivendo em meio a um processo de “transição”, sentem falta de uma 

metodologia que dê conta desse novo modelo, ainda em (21), P3 afirma que: “não há um 

paradigma que mostre pra você como fazer (...)”.  

A necessidade de um novo modelo de ensino talvez não se deva simplesmente 

à falta de uma metodologia de ensino de LP, mas ao conhecimento teórico de descrição e 

análise, aliado a uma teoria de ensino/de aplicação que dê suporte às novas exigências para o 

estudo da LP na escola. O modelo formalista, que vem há anos orientando a concepção de 

língua e sua prática de ensino nos níveis básico e superior de educação no Brasil, ainda está 
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muito presente na formação dos professores de forma geral, na visão de escola de muitos 

alunos e na própria organização das instituições de ensino. O que se percebe é que esse 

modelo já não tem dado conta das necessidades sociais e culturais atuais (Halliday et al., 

1974) da nossa era, do conhecimento imediato, cujo maior veiculador é a internet. 

Em (21), o professor indica que houve um “crescimento” e isso se deu com a 

valorização da LP e com o desenvolvimento das capacidades que envolvem o processo de 

leitura crítica. Sobre essa questão, em (25), P4 demonstra uma outra experiência: “(...) eu 

gostaria de enfatizar na LP era mais leitura e interpretação e eu não consigo fazer isso 

separado da gramática ainda...”. O que o professor parece dizer é que, apesar de considerar 

importante a leitura e a interpretação, a gramática é o que tem alcançado ainda maior enfoque 

em suas aulas, repetindo, assim, o discurso do conformismo e do retorno à velha fórmula, 

além de atribuir ao aluno parte da responsabilidade, que não lhe pode ser eximida, pela 

dificuldade em efetivar uma prática interdisciplinar de LP, pois, de acordo com (24): “nós 

temos que levar em consideração também que nossos alunos não têm o hábito de fazer 

leitura..”. Talvez porque esse também não tem sido um hábito valorizado pela escola, 

conforme indicado, por exemplo, por Lajolo (1998). 

Entre os professores, há aqueles que já reconhecem que os componentes de 

gramática, produção de texto e literatura estão integrados, como em (22): “(...) literatura 

puxando a contextualização na vida... na realidade do aluno e já entra com a gramática nos 

textos também...”. O professor P2 sugere uma prática de ensino de LP a partir de um texto, 

conforme indicado em (24): “(...) põe um poema no quadro.... aquele poema tá dentro de uma 

fase da literatura e trabalha LP... aí você começa a relacionar ele com a literatura... faz 

relacionamento do poema com tudo e com o todo...”. Mesmo não demonstrando uma 

consciência clara da interseção entre os domínios da língua(gem), essas experiências, 

relatadas em (24), são indícios de que o professor tem tentado, a sua maneira, fazer um ensino 

de língua com caráter interdisciplinar, ainda que guiado fortemente pela sua intuição.  

Se, por um lado, as mudanças nos campo do ensino de LP são impulsionadas 

muito mais pelas políticas públicas do Estado do que propriamente pela ação reflexiva dos 

professores da educação básica, há, nessa questão, um aspecto positivo que devemos 

considerar. As políticas públicas para o Ensino Médio acabam por “forçar” mudanças 

pedagógicas, pois, geralmente, obrigam aquele professor compromissado a repensar seu fazer 

pedagógico. E, mesmo aqueles que não estão com muito ânimo para isso, no incômodo da 
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situação, procuram compreender um pouco do que proclamam tais mudanças. É o que parece 

ter acontecido com os professores e a nova proposta de ensino de LP na EEACC. 

Por outro lado, como essa mudança não foi pensada por aqueles que a 

executam no cotidiano escolar, ela gerou nos professores de LP a dúvida do “como fazer”. 

Percebemos isso quando, em (24), o informante P2 afirma que o aluno não tem de saber se 

está estudando literatura ou LP: “...pro aluno nem sentir que tá vendo literatura (...)”. Esse 

professor acredita que garantirá um ensino interdisciplinar se ocultar do aluno o fato de que 

ele está estudando literatura ou português. Sobre isso, acreditamos que, se o professor levar 

um poema, como citado em (24), é claro que o aluno, de alguma maneira, pensará em 

literatura, ou algo relacionado ao sentido figurado que o remeterá à idéia de texto não apenas 

informativo, pois a estrutura daquele texto o levará a tal constatação. E, ainda que o professor 

leve o poema para sala, para explorar seus recursos lingüísticos, ele não pode desconsiderar o 

fato de que aquele texto representa uma forma particular de uso da língua (cf. Halliday et al., 

1974), cuja matéria prima é a palavra. E isso deve ser mostrado ao aluno até para que ele 

tenha claro por que determinado texto é literário e outro não. Assim, quando o professor P2 

afirma, em (24), que elabora suas aulas “pro aluno nem sentir que tá vendo literatura... que 

ele tá vendo assim ‘pô eu tô vendo português’ e ele mesmo vai analisar e vai chegar à 

conclusão ‘ao mesmo tempo eu tô vendo uma parte da literatura...’”, acreditamos que o aluno 

tem de “sentir”, sim, que está vendo literatura e que, antes mesmo de ser “didatizada” pela 

escola, ela tem suas funções, como construção de estrutura e significado, como manifestação 

de intenções e como forma de conhecimento (cf. Candido, 1985).  

No entanto, numa leitura mais profunda, esse cuidado do professor também 

pode ser um indício de que ele já esteja percebendo que, antes de saber o que é literatura, o 

aluno deve senti-la, ter uma experiência sensível com o texto literário, a fim de familiarizar-se 

com essa modalidade de uso da língua, criando, assim, uma “atitude de disponibilidade diante 

do texto literário”, conforme indicam os Princípios e critérios para a avaliação de LD 

destinados ao Ensino Médio (2004:17).   

A questão que se coloca é esta: até que ponto a prática demonstrada em (24) 

tem um caráter interdisciplinar? Se a literatura é expressão da língua, como sugerem Halliday 

et al. (1974), o simples ato de ler e interpretar um texto literário já é uma atividade de LP. 

Talvez caiba ao professor levar o aluno a perceber de que modo o texto literário utiliza os 

recursos lingüísticos para receber o rótulo de literário, isto é, o que esse tipo particular de uso 

da língua requer para conquistar o status de elaboração artística da linguagem.  
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Para Barthes (1978:16), a literatura é fruto de uma trapaça na língua, “essa 

trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, 

no esplendor de uma revolução permanente da linguagem”. Ainda, nas palavras de Halliday et 

al. (1974:282), “um escritor por mais original que seja usa os recursos da língua, faz uma 

escolha no acervo total de vocábulos e padrões, e nesta seleção e combinação é que consiste a 

originalidade”. Não é essa uma das tarefas do professor de LP: levar o aluno a perceber essa 

“trapaça”, essa “originalidade” no uso da língua(gem), inter-relacionando, desse modo, língua 

e literatura? Acreditamos que sim. 

Um exemplo concreto dessa “trapaça” ou “originalidade” pode ser visto no 

conto O Búfalo, de Clarice Lispector (1990:157-158), cujo trecho transcrevemos abaixo: 

 

Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da leoa. Os dois animais 

louros. A mulher desviou os olhos da jaula, onde só o cheiro quente lembrava a 

carnificina que ela viera buscar no Jardim Zoológico. Depois o leão passeou enjubado 

e tranqüilo, e a leoa lentamente reconstituiu sobre as patas estendidas a cabeça de uma 

esfinge. “Mas isso é amor, é amor de novo”, revoltou-se a mulher tentando encontrar-

se com o próprio ódio mas era primavera e dois leões se tinham amado. Com os 

punhos nos bolsos do casaco, olhou em torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada 

pelas jaulas fechadas. Continuou a andar. Os olhos estavam tão concentrados na 

procura que sua vista às vezes se escurecia num sono, e então ela se refazia como na 

frescura de uma cova. 

 Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas. Com a tola inocência 

do que é grande e leve e sem culpa. A mulher do casaco marrom desviou os olhos, 

doente, doente. Sem conseguir – diante da aérea girafa pousada, diante daquele 

silencioso pássaro sem asas –, sem conseguir encontrar dentro de si o ponto pior de 

sua doença, o ponto mais doente, o ponto de ódio, ela que fora ao Jardim Zoológico 

para adoecer. Mas não diante da girafa que mais era paisagem que um ente. Não 

diante daquela carne que se distraíra em altura e distância, a girafa quase verde. 

Procurou outros animais, tentava aprender com eles a odiar. O hipopótamo, o 

hipopótamo úmido. O rolo de carne, carne redonda e muda esperando outra carne 

roliça e muda. Não. Pois havia tal amor humilde em se manter apenas carne, tal doce 

martírio em não saber pensar. 

 Mas era primavera, (...) 

 

O texto começa com a frase “Mas era primavera.”, assim, com letra maiúscula 

e ponto final, sem que nenhuma outra oração a ela se agrupe, rompendo com o 

convencionalismo da gramática normativa que afirma que esse tipo de estrutura, chamada de 

oração coordenada, “vem ligada a outra de igual função” (cf. Almeida, 1997:523). No conto, 

porém, essa estrutura não vem ligada à outra, mas ligada à semântica de todo texto. O leitor só 

perceberá o sentido da adversidade apresentada em “Mas era primavera” quando estabelecer 

uma relação entre essa estrutura e as ações e atitudes da personagem que queria encontrar 
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“dentro de si o ponto pior de sua doença, o ponto mais doente, o ponto de ódio, ela que fora 

ao Jardim Zoológico para adoecer” (p.175-158), “Mas era primavera” (p.157). A coerência 

deve ser percebida na dimensão textual, e não apenas nos domínios da frase ou do período. 

Esse é um bom exemplo para ilustrar a relação que vimos apresentando entre conhecimentos 

lingüísticos e literários, entre sintaxe e semântica, entre língua e uso.  

Se considerarmos, como Halliday (1973), que o texto tem de ser visto como 

organização da informação, como organização da interação e como organização semântica – 

revelados lingüisticamente pelas noções de tema e foco, de modalidade, de transitividade e de 

coesão –, que evidenciam as funções: ideacional, interpessoal e textual, talvez este seja um 

caminho para a efetivação de uma prática de ensino de LP que, a partir do texto (oral ou 

escrito), seja capaz de considerar no ensino de português não apenas os níveis sintático ou 

morfológico, mas também o semântico, o discursivo e o pragmático, necessários para a 

compreensão do conteúdo e das expressões apresentados em diferentes manifestações 

textuais, como o conto “O Búfalo”, por exemplo. 

  A consideração do uso das expressões lingüísticas na interação verbal 

pressupõe uma certa pragmatização do componente lingüístico sintático-semântico, uma vez 

que, de acordo com Halliday (1985, apud Neves, 1997), são os usos da língua que dão forma 

ao sistema. Nessa perspectiva, o texto é visto, segundo Neves (2001a:58), como “unidade com 

nível de expressão e nível de conteúdo”. 

No caso do texto “O Búfalo”, de Clarice Lispector, o uso, no nível expressivo, 

do enunciado “Mas era primavera”, reflete, no nível do conteúdo, a adversidade de um ser que 

só sabia amar, mas que precisava aprender a odiar e por isso buscava encontrar, entre os 

animais do zoológico, um que lhe ensinasse a ler o seu próprio ódio. Para expressar essa 

tensão que se projeta em todo o conto, são empregadas construções sintático-semânticas que, 

retomam, a todo tempo, o sentido adversativo, em enunciados como: “mas a girafa era uma 

virgem de tranças recém cortadas” (p.157), “mas não era no peito que ela mataria” (p.158), 

“mas o elefante suportava o próprio peso” (p.159), “Eu te odeio’, disse depressa. Mas não 

sabia sequer como se fazia” (p.159).  

Na organização do conteúdo cognitivo, de acordo com Neves (2001a), são 

feitas opções que no nível do texto marcam-se pela coesão. O mas, “que já no latim vulgar 

adquiriu sentido adversativo, se vota especialmente para marcar, argumentativamente, 

relações de desigualdade entre predicados” (Neves, 2002:184). Em “O Búfalo”, essa relação 

de desigualdade é marcada, lingüisticamente no texto, com a colocação do enunciado 
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introduzido pelo termo “mas”, em posição de tópico, por exemplo: “Mas era primavera, e, 

apertando o punho no bolso do casaco, ela mataria aquele macaco...” (p.158), reforçando a 

adversidade em relação ao desejo que a personagem tinha de substituir seu amor pelo 

sentimento de ódio. 

  Essas afirmações nos conduzem ao reconhecimento dos recursos gramaticais 

como componentes e concorrentes da tessitura textual (Oliveira; Coelho), e o texto deve ser 

compreendido como unidade básica de estudo, no qual a língua se mostra em seu uso efetivo. 

  Acreditamos que, ao mostrar a relação entre determinado elemento lingüístico 

e sua funcionalidade para representar ou gerar um determinado efeito de sentido em um texto, 

seja ele literário ou não-literário, o professor levará seu aluno a compreender que a gramática 

não existe fora do texto e que o texto só existe porque se organiza, como unidade lingüística e 

comunicativa, porque tem uma gramática. 

Antunes (2003) considera que o estudo do texto, da sua seqüência e da sua 

organização sintático-semântica levará o professor a explorar categorias gramaticais conforme 

o texto em análise, sem perder de vista que não é a categoria em si que vale, mas a função que 

ela desempenha para o sentido do texto. Em suma, é preciso que o aluno saiba que efeitos se 

conseguem com o uso de um “mas” em um texto, como em “O Búfalo”, do que simplesmente 

decorar a lista de conjunções coordenativas adversativas e classificá-las em frases isoladas, 

por exemplo. 

  A oração adversativa, aparentemente isolada em “O Búfalo”, é função da 

modalidade de uso da língua(gem): está a serviço do jogo significativo que é característico do 

texto literário, que licencia certos usos nem sempre aceitos em outras modalidades. 

  Além disso, o professor mostrará para seu aluno que certos usos da língua são 

específicos ao gênero literário, como indicado por Halliday et al. (1974) e por Bakhtin (1997), 

mas que, mesmo assim, o texto literário também desempenha funções (Cândido, 1985), no 

plano da expressão, da intenção e da informação e que estão manifestadas em sua estrutura 

textual.  

É um bom momento para que o aluno também conheça um pouco dos aspectos 

da obra da autora Clarice Lispector. Com sua subversão ao estilo tradicional do gênero 

narrativo, quebra a seqüência “começo, meio e fim”, assim como a ordem cronológica, e 

funde a prosa à poesia, ao fazer uso constante de imagens, metáforas, antíteses, símbolos, 

sonoridade, criando uma narrativa densa, evidenciada pela introspecção psicológica e pelo 
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fluxo de consciência. Esses aspectos podem ser depreendidos do seu conto “O Búfalo”, em 

que o fluxo de consciência, por exemplo, percorrer toda a tessitura da narrativa. Desse modo, 

o professor pode mostrar as escolhas lingüísticas que contribuem para a construção da 

adversidade na dimensão semântica e sintática do texto “O Búfalo”, levando o aluno a uma 

experiência sensível com o texto literário. 

No caso da experiência com o conto de Clarice Lispector, o aluno poderá ter, 

ao mesmo tempo, uma aula de língua e de literatura, a partir da reflexão sobre a adversidade 

dos sentimentos humanos: ódio e amor, revelada de maneira literária e refletida na 

materialidade lingüística do conto. Com isso, o texto não é visto como pretexto para o ensino 

de língua ou de literatura, mas como organização da informação, da interação e do sentido.  

Ao professor cabe perceber que o estudo da língua não se reduz ao 

reconhecimento do período histórico a que pertenceu determinado autor, tampouco à 

identificação e classificação de orações coordenadas sindéticas adversativas, por exemplo, 

como pretexto para uma aula “interdisciplinar”.  

  Estabelecida essa relação entre os componentes da língua, Oliveira e Coelho 

(2003:96) indicam que se deve, então, aprofundar, no Ensino Médio, a reflexão sobre a 

língua, com atividades cujo enfoque reside em questões como “atribuição de sentido, marcas 

de intertextualidade, recursos de pressuposição, efeitos de inversão de ordem”, ou seja, é 

preciso analisar e pesquisar o uso da linguagem.  

Talvez a grande questão, em relação à superação da dicotomia língua e 

literatura, não seja a de o aluno saber ou não se está estudando literatura ou português, mas no 

modo como o professor relaciona os conhecimentos desse conteúdo aos de gramática e de 

produção textual.  

Segundo Halliday et al. (1974), o aluno terá maior probabilidade de apreciar a 

literatura de sua língua se puder também compreender e extrair o máximo dessa língua em 

seus usos não-literários. “A literatura só é tal quando vista em contraposição com o pano de 

fundo da linguagem como totalidade” (op. cit.:279). O leitor, a partir de sua experiência geral 

da língua, reconhece os vocábulos e padrões lingüísticos selecionados pelo autor. Nesse 

caminho de mão dupla, a língua, ao mesmo tempo em que serve como matéria prima para a 

literatura, também é por ela transformada.  

Voltando para os sujeitos entrevistados, vale acrescentar que a mudança do 

currículo de LP não causou desequilíbrio apenas aos professores. Em (24), o professor diz que 
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“...têm muitas pessoas que não gostam (...)”, se referindo, também, aos alunos e aos outros 

membros da comunidade escolar, que no início apresentaram resistência ao novo modelo de 

ensino. Esse é mais um conflito com o qual o professor teve de lidar. A imagem que o aluno e 

a família fazem da escola ainda é a de lugar privilegiado onde se deve fornecer aos alunos 

instrumentos para sua ascensão social. Para essa visão, o ensino de LP ainda deve se pautar, 

estritamente, à adequação ao padrão lingüístico considerado de prestígio, popularmente 

entendido como “o ensino do português correto”.  

Mas esse conflito, aos poucos, foi sendo amenizado, e os professores tiveram 

papel fundamental para que o aluno compreendesse um pouco a integração entre língua, 

literatura, produção de texto e leitura. Segundo P5, 

 

(26) no início quando aconteceu... eles sentiam: “agora não é aula de redação? 

agora é literatura?”... agora eles nem perguntam mais... só no primeiro ano... 

quando vêm alunos de fora daquelas que têm a disciplina separada ali... eles chegam 

e falam “agora é aula de quê?”... então a gente volta a explicar para o aluno como 

que acontece... e isso tudo é língua... a gramática... “quando você vai ensinar a 

gramática”... nós temos um momento também que no início nós achávamos... todo 

mundo “a gramática não é ensinada assim”... mas ninguém explicou como seria... 

“não pode mais ser ensinada assim”... deu aquele medo na gente... tiveram 

professores que até deixaram de ensinar a gramática porque achava que não era 

mais necessário... erradamente... a partir dos PCNs que nós percebemos que é muito 

importante... a maneira de passar... a maneira de explicar é que (...) tem que 

construir... eles têm que chegar até as regras... mas têm que saber as regras para 

construir um bom texto... tem que ter significado dentro do texto que ele constrói 

 

A afirmação acima nos dá margem para diversas constatações. A primeira 

delas diz respeito à crise que ocorreu de forma mais acentuada na década de 1990, com a 

crítica ao ensino da gramática normativa. O modelo normativo foi substituído, em grande 

parte, pelo descritivo (Neves, 2001b). Contudo, os professores ainda encontravam muita 

dificuldade para compreender o que aquela prática significava para o ensino de língua 

materna: “...deu aquele medo na gente... tiveram professores que até deixaram de ensinar a 

gramática porque achava que não era mais necessário...” (cf. 26). Outro fato importante é 

que os professores começaram a compreender que o estudo da gramática não deveria ser a 

finalidade precípua do ensino de LP, mas o meio para se compreender o funcionamento da 

língua. Nessa mudança de percurso, o texto passava a ser percebido como unidade básica na 

análise da língua. 
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Além disso, como nos mostra o excerto (26), a maioria dos alunos não 

entendia, por exemplo, por que as aulas de literatura, gramática e redação eram dadas pelo 

mesmo professor e por que não havia necessidade de dividi-las no caderno – o que 

demonstrava o conflito sentido pelo aluno diante da mudança na metodologia de ensino. 

Nas avaliações, muitos alunos perguntavam aos professores se era para estudar 

o conteúdo de português ou de literatura, chegando a ponto de alguns alunos pedirem para que 

o professor dividisse o conteúdo em um dia para literatura, dois para gramática e um para 

redação. Habituados ao modelo disciplinar, assim como seus professores, foi difícil para os 

estudantes, naquele momento, pensar os conteúdos de LP de forma integrada, 

interdisciplinarmente.  

  Enfim, o que se percebe, a partir da avaliação feita pelos professores a respeito 

da “nova” proposta de ensino de língua materna, é o caos (Britto, 1997) positivo da mudança, 

ou seja, o conflito de paradigmas, em que concepções distintas dividem o mesmo espaço, 

representado por um modelo disciplinar ainda presente, mas “desestabilizado” por indícios de 

uma concepção mais funcional da linguagem. Britto (1997) afirma que, nos limites da escola 

de hoje, qualquer proposta com caráter inovador, que procura romper com o modelo de escola 

que não queremos, se realiza num contexto de tensões, obrigando seus agentes “a um 

constante fazer e refazer prático (...), que incluem a negociação com as práticas e saber do 

ensino tradicional” (op. cit.:180). Essa luta de tensões, entretanto, só terá êxito se não perder 

sua dimensão crítica, sua inquietude e insubordinação17 (cf. Britto, 1997). Esses são os 

aspectos que procuramos perceber quando perguntamos aos professores se eles consideravam 

possível a integração entre gramática, literatura, produção de texto e leitura. Para essa 

reflexão, foi dedicada a próxima seção. 

 

3.4. A validade de uma prática de ensino de LP com caráter interdisciplinar 

 

“Parece que a gente ainda tá ligado naquela forma antiga..”. Com essa frase, 

dita por P3, em (29), iniciamos nossa discussão sobre um dos pontos fundamentais desta 

pesquisa: a possibilidade da efetivação do ensino de LP com caráter interdisciplinar na escola 

de Ensino Médio, que receberam dos PCNEM (1999:144) a seguinte indicação: “os conteúdos 

tradicionais foram incorporados por uma perspectiva maior, que é a linguagem, entendida 

                                                 
17 Grifo nosso. 
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como um espaço dialógico, em que os locutores se comunicam.” Os Parâmetros chamam de 

“conteúdos tradicionais” a literatura, a gramática, a produção do texto escrito e as normas, os 

quais foram agrupados no currículo para compor a atual disciplina de LP.  

É bem verdade que as pesquisas mais recentes da lingüística já indicavam esse 

caminho. Para aquelas que consideram a língua em funcionamento, a integração é dada a 

partir da consideração do texto como unidade básica de estudo, conforme já preconizado por 

Halliday et al. (1974). Assim, as propostas apresentadas pelos Parâmetros Nacionais apenas 

divulgaram aquilo que já era discutido nos congressos de Letras e Lingüística e publicado por 

autores como Geraldi (1984, 1997), Fávero e Koch (1983), Koch (1993), Neves (2001a), 

Possenti (1996) entre outros. Contudo, não se pode dizer que, em mesma proporção, essas 

discussões estivessem ocorrendo no espaço escolar. 

A implantação de uma concepção de ensino de língua materna, que 

representava a superação do modelo disciplinar de LP, representou um desafio para os 

professores, como observamos nas respostas à pergunta que lhes fora feita: “a E.E. Antônio 

Cristino Côrtes tem uma proposta de ensino interdisciplinar. Você acha possível trabalhar 

LP de forma interdisciplinar, integrando gramática, literatura e redação?” 

 

(27) como eu trabalho com a LP... literatura e produção de texto com quatro aulas 

semanais... eu acho um pouco complexo porque eu acho pouco tempo pra trabalhar 

tudo o que é colocado no currículo... então eu fico muito angustiada nesse sentido 

porque hoje ainda nós trabalhamos em prol do vestibular... eu trabalho com o 

terceiro ano você fica angustiada com a angústia dos alunos... porque na verdade 

eles querem estudar aquilo que vai cair no vestibular... que tá lá no conteúdo... e se 

você não trabalhar ao encontro do que eles querem vai tudo por água abaixo um 

trabalho novo que você queira desenvolver através de pesquisa... porque ainda o 

vestibular hoje cobra do aluno o conteúdo propriamente dito aí o aluno mesmo cobra 

do professor essa questão e fica complicado pra nós... então eu tento ter um certo 

jogo de cintura nesse sentido... mas não sei se tenho conseguido trabalhar de modo 

eficiente... mas tenho procurado não dividir muito um conteúdo do outro e trabalhar 

dentro do texto pra aproveitar mais o tempo... (...) (P1) 

 

(28) com certeza... eu já leciono... leciono nos primeiros anos aqui no Cristino três 

turnos... a gente dava LP... literatura e redação tudo junto... na LP você tem as várias 

fases da LP que é a gramática inclusive... interpretação de texto... trabalha junto 

totalmente junto... até as provas a gente faz assim junto... não tem lá separação de 

literatura pra LP aquela coisa (P2) 

 

(29) (riu) eu não sei... parece que a gente ainda tá ligado naquela forma antiga... 

tudo separado... aí você fica um pouco meio perdido... só que daí você tem que tá 

sempre puxando pra poder conseguir fazer alguma coisa. (P3) 
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(30) é possível... mas se nós tivéssemos um material em mãos... tá faltando... olha 

só... nós temos muitos textos literários que dá pra você trabalhar a gramática mas até 

que você consiga selecionar esses textos e trazer pra trabalhar e o nosso tempo é 

muito curto pra tá fazendo isso... eu tentei pelo menos com a literatura fazer alguma 

coisa que desse resultado e não consegui porque... são poucas aulas... pouco tempo 

pra você tá dando aula... muito feriado... e teve muita interrupção de aula na escola e 

o projeto me atrapalhou muito... porque eu acho que a única professora que ficou 

trabalhando com os alunos dentro da sala... que não conseguiria trabalhar com os 

alunos fora... principalmente do matutino... porque eu tenho à tarde pessoal... eu tive 

que trabalhar praticamente todas as minhas aulas pra fazer projeto e elaborar aquele 

relatório... nem em sala de aula... usar as aulas pra fazer isso... porque os alunos não 

conseguiam ir pra frente sozinhos... e tava eu sozinha orientando três salas... então aí 

pesou... duas à tarde e uma de manhã... eu tinha uma auxiliar... só que a auxiliar 

depois que terminou todos os trabalhos “eu não sabia que era pra trabalhar...” e os 

meninos falaram “sabia porque nós pedíamos ajuda e ela não ajudava”... (P4) 

 

(31) antigamente era separado... era Língua Portuguesa separada da Redação de 

da Literatura... eu achei no início quando falaram que nós tínhamos que trabalhar 

juntos... eu achei um pouquinho difícil... a idéia... depois eu acostumei e eu acho que 

não tem que separar... eu acho que uma coisa puxa a outra... então a partir da 

Literatura depois a contextualização e os textos científicos que nós podemos 

trabalhar tanto podemos trabalhar textos de ciências... de biologia ou de história na 

LP... então achei que ficou bem melhor agora... acostumando com a idéia... no início 

foi difícil. (P5) 

 

Para a maioria dos professores, com exceção de P3, em (29), o texto passou a 

ser visto como um mecanismo capaz de garantir uma prática de ensino de LP com caráter 

interdisciplinar. Assim expressa P5, em (31), “eu acho que uma coisa puxa a outra... então a 

partir da Literatura depois a contextualização e os textos científicos que nós podemos 

trabalhar tanto podemos trabalhar textos de ciências... de biologia ou de história na LP...”. 

Diante da discussão da validade ou não de um ensino de língua com caráter 

interdisciplinar, percebemos, em (27) e em (30), a limitação do tempo como um fator 

condicionante para o sucesso dessa proposta. A aplicação imediata da metodologia 

interdisciplinar, sem uma discussão prévia (cf. Pereira, 2001), como indicou P5, em (31): 

“falaram que nós tínhamos que trabalhar juntos...”, foi outro ponto que se depôs 

negativamente. Além disso, a falta de material didático de natureza interdisciplinar foi uma 

das razões para que P4, em (30), apontasse uma inviabilidade para execução desse projeto: 

“...é possível... mas se nós tivéssemos um material em mãos...”. No início, de acordo com os 

dados, a maioria dos professores acreditava que o LD escolhido no ano de 2000 seria esse 

material.  
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Em (30), ainda, o professor, ao dizer que não conseguiu desempenhar uma 

atividade interdisciplinar devido à execução de um projeto: “o projeto me atrapalhou 

muito...”, refere-se ao projeto de pesquisa trabalhado pela escola nesse período. Na verdade, 

como já foi mencionado neste trabalho, o projeto, ou investigação científica, é uma das 

formas que a EEACC encontrou para superar a pulverização do conhecimento e das 

disciplinas, como sugestão apontada pelas DCNEM (1998) e pelos PCNEM (1999). Contudo, 

para esse professor, essa forma não logrou êxito, já que ele a compreendeu como um 

“empecilho” e não como uma atividade que poderia suscitar, ao mesmo tempo, o trabalho 

com os conteúdos de LP, como a) a produção de texto, com a elaboração do projeto e do 

relatório de pesquisa; b) o estudo da gramática, com análise de constituintes lingüísticos 

durante a construção do texto do projeto e do relatório e, finalmente, c) o aspectos da leitura e 

da literatura, já que todo projeto de pesquisa pressupõe levantamento bibliográfico que 

poderia ocorrer, dependendo do enfoque, até mesmo em textos literários. 

A resposta dada em (27) evidencia um fato que já mencionamos neste capítulo: 

a submissão do currículo pedagógico da escola ao que é solicitado nos exames vestibulares 

nacionais. Isso se confirma em outro momento quando o professor P1 diz: 

 

(32) porque tem que trabalhar as obras literárias que vão cair no vestibular... daí 

queira ou não você tem que direcionar porque não tem como fugir disso... já é pré-

estabelecido pela universidade... ainda bem que Mato Grosso não estabelece... você 

tem essa liberdade quanto a isso... já Goiás estabelece...(...) nós trabalhamos mais as 

obras que são pedidas em Goiás do que as mato-grossenses porque o caderno do 

vestibular não pede as obras... não determinam as obras que vão cair. 

 

As informações apresentadas em (32) nos levam a inferir que o ensino no 

Brasil não é determinado apenas pelas políticas educacionais impostas pelo poder público. 

Outras forças, e talvez até mais poderosas, determinam o fazer pedagógico dos professores, 

conforme já discutido neste trabalho. Além disso, em (32), a preocupação do professor revela 

a condição a que foi relegado o ensino da literatura no Brasil: à necessidade em ter de se 

cumprir com o “conteúdo” de literatura, resumido, geralmente, ao estudo das escolas ou 

estéticas literárias. Nessa condição, a leitura de livros literários, realmente, representaria um 

“atraso”, a nosso ver produtivo, para execução desse compromisso. Segundo os PCNEM 

(1999:137), “a história da literatura costuma ser o foco da compreensão do texto; uma história 

que nem sempre corresponde ao texto que lhe serve de exemplo”.  
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O professor P1 não percebe que não é a questão de adotar ou não a leitura de 

obras literárias sugeridas pelos vestibulares que irá prejudicar seu projeto de ensino 

interdisciplinar. Na verdade, a pergunta deveria ser: como contextualizar tais leituras em suas 

aulas de LP? Afinal, além da leitura dessas obras, o professor também estará trabalhando 

outros conteúdos de LP, que, de algum modo, poderão ou não apresentar pertinência com os 

livro que os alunos lerão.  

Outra questão é que o modelo dos vestibulares da maioria das universidades 

públicas tem mudado, pelo menos no que se refere aos conteúdos de língua e literatura e, 

como afirma Sousa (1995:144), “há exigência de outras habilidades e não apenas a 

memorização mecânica”. 

Em comunicação apresentada na última reunião da ABRALIN (Associação 

Brasileira de Lingüística), que ocorreu em fevereiro de 2005, Cruvinel (2005) comprovou isso 

com a análise de uma questão da prova de LP da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

transcrita abaixo, que exigia do candidato habilidade lingüística e literária as quais iam além 

da simples memorização de categorias gramaticais e de datas históricas de autores e de obras 

literárias.  

 

Leia o trecho a seguir e responda ao que se pede. 

 

 Omar se dirigiu à mãe, abriu os braços para ela, como se fosse ele o filho 

ausente, e ela o recebeu com uma efusão que parecia contrariar a homenagem a 

Yaqub. Ficaram juntos, os braços dela enroscados no pescoço do Caçula, ambos 

entregues a uma cumplicidade que provocou ciúme em Yaqub e inquietação em 

Halim. 

 “Obrigado pela festa”, disse ele , com um quê de cinismo na voz. “Sobrou 

comida para mim?” 

 “Meu Omar é brincalhão”, Zana tentou corrigir, beijando os olhos do filho. 

“Yaqub, vem cá, vem abraçar o teu irmão.”  

 

(HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p.24) 

 

 Na Língua Portuguesa, dependendo do contexto, os pronomes ditos 

“possessivos” nem sempre indicam relação de posse entre entidades (possuidor/coisa 

possuída). Quanto ao uso de “meu” e “teu” na fala de Zana, que tipo de relações 

semânticas cada um desses elementos expressa? 

 

Nessa questão, além do conteúdo informativo – o parentesco dos personagens 

– revelado pela função ideacional ou representacional da linguagem, a função interpessoal 

(Halliday, 1973) foi evidenciada, uma vez que o sentido dos pronomes “meu” e “teu” denota a 

relação de maior e menor grau de afetividade entre os personagens: “Zana”, a mãe; “Omar”, o 



 93 

filho preferido pela mãe; e “Yaqub”, filho de Zana e irmão rival de “Omar”. O uso dos 

pronomes “meu” e “teu”, no enunciado de Zana (“meu Omar”/ “teu irmão”), expressam, na 

materialidade lingüística, ou seja, na função textual da língua(gem), as relações familiares 

vivenciadas pelos personagens, em que um filho parece receber maior preferência materna 

que outro. Essa relação é confirmada no enredo da obra “Dois irmãos”. E é isso que se espera 

do aluno, que ele perceba, a partir de situações concretas de uso da língua, a relação entre 

forma e função. Para responder a essa questão, o aluno deveria conhecer o enredo do livro em 

questão (sugerido, antecipadamente, pela comissão do vestibular da UFG) e então relacioná-lo 

à função que os pronomes ali desempenham. 

Isso demonstra que talvez os vestibulares não representem um empecilho tão 

grande assim, como sugerido em (32), para que uma prática de ensino de língua com caráter 

interdisciplinar se efetive na escola. 

Para Cruvinel (2002:43), a leitura de textos literários no Ensino Médio “é antes 

de tudo uma prática, que pressupõe uso, experiência, exercício, e que precisa de certo tempo 

para ser cultivada”. Assim, se o professor organizar suas aulas em função da leitura de obras 

literárias, sejam elas sugeridas pelos vestibulares ou por ele próprio, em torno de uma 

concepção produtiva da língua(gem), certamente ele conseguirá aproveitar esse momento para 

trabalhar questões de ordem lingüística, como a construção da linguagem em determinada 

obra e de ordem escrita, como a produção de textos a partir de temas e discussões que 

aparecerão no decorrer da leitura do livro. 

Um cuidado que o professor deverá ter será o de não diminuir o prazer da 

leitura de um livro, supervalorizando sua análise formal, fazendo da leitura literária apenas 

um pretexto para análises gramaticais. A leitura do texto literário, segundo Cruvinel (2002), 

não deve ter apenas um caráter de atividade utilitária na educação, porque, se assim o for, 

contribuirá ainda mais para o que essa autora chama de “ferida literária”. A “ferida literária”, 

segundo ela, consiste no rompimento que ocorre quando é dado ao gênero literário, que é uma 

expressão de arte, o caráter de disciplina curricular. A autora explica que, “se a comunicação 

escrita demanda invariavelmente um certo empenho, um querer, um desejo de compartilhar, a 

comunicação via palavra literária, mais ainda, precisa ser desejada” (op. cit.:48). Mas isso não 

impede que o professor faça correlações ricas entre a língua e sua manifestação via texto 

literário, como o exemplo da questão do vestibular da UFG/2005 sugere. 
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Para o professor P2, em (28), a prática interdisciplinar de ensino de LP é 

possível. Contudo, quando perguntamos a ele de que modo trabalhava o conhecimento 

lingüístico, foi nos apresentado o seguinte exemplo: 

 

(33) morfologia que a gente trabalha é a estrutura da palavra...raiz...radical aquela 

coisa toda...bom...eu não gosto de trabalhar assim...a gente geralmente no quadro 

você dá uma explicada...coloca algumas palavras...frases por exemplo e pega uma 

palavra e tira a raiz o radical morfema lexical e gramatical aquela coisa toda...mas 

também você pode trabalhar em textos também...pode dar um texto e daí você pede 

dentro do texto que eles selecionem algumas palavras...por exemplo aquelas que 

tenham o mesmo radical...a gente pode pedir para eles relacionarem...a gente pede 

pra eles relacionarem também “retire do texto palavras que tenham prefixo 

sufixo”...então o aluno vai procurar...vai ler o texto...analisar...vai ver se tem... “ah 

professora aqui tem ler depois lá embaixo tem reler”... “então o que que 

aconteceu?”...tem o mesmo radical...tem um prefixo...aí trabalha relacionado dentro 

do texto também (P2) 

 

Para esse professor, o “trabalho relacionado dentro do texto” significa que o 

aluno primeiro deveria identificar os elementos morfológicos no texto, analisá-los e depois 

“ele vai escrever no caderno dele o que é cada um”. Certamente o professor não demonstra 

consciência de que, na verdade, esse exercício, embora utilize o texto, é uma atividade 

puramente metalingüística e taxionômica, reduzida à análise e classificação de categorias 

lingüísticas, em que o texto serviu apenas como moldura para que, dentro dele, o aluno 

encontrasse palavras e as classificasse, o que não é de todo ruim. O problema está em ficar 

apenas nisso. O ideal é trabalhar com paradigmas e “construir” as regras de uso. Para 

compreendermos melhor a atitude desse professor, podemos citar Neves (2002:238), segundo 

a qual: 

 

para fugir à acusação de trabalhar artificialmente a gramática – já que trabalham com 

palavras soltas -, os professores, na sua maioria, afirmam que, no ensino gramatical, 

partem de textos, ou, no mínimo, de frases. Isso, porém, nada mais representa do que 

retirar palavras de frases ou de textos e trabalhar com elas como entidades de estatuto 

autônomo. 

 

  Usamos esse exemplo apenas para ilustrar que, em muitos casos, o que o 

professor chama de atividade interdisciplinar ou de trabalho com a gramática contextualizada 

não encontra respaldo em sua prática, que segue ainda as orientações do modelo de ensino 

formalista. Sobre isso, afirma Suassuna (2002:93), “a solução dos problemas de sala de aula 

não está numa teoria particular; (...) são necessárias mediações complexas entre a teoria 

lingüística e a escola”, e essa mediação estaria a cargo do próprio professor. 
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Nesse sentido, dificilmente uma mudança, como a que ocorreu no ensino de 

LP a partir da LDB 9.394/96, das DCNEM/98 e da publicação dos PCNEM/99, terá êxito na 

escola se o professor não se dedicar ao estudo de princípios que sustentam teoricamente a 

nova proposta de ensino18, já que esse suporte teórico é apenas sugerido pela LDB e pelos 

Parâmetros, cabendo ao professor aprofundá-lo por meio de outros estudos.  

  Uma das preocupações que os professores apresentaram em relação ao ensino 

integrado de LP era o modo como a gramática deveria ser abordada a partir de então. Sobre 

essa questão, retomamos a fala de P5, em (34), quando ele diz: 

 

(34) (...) no início nós achávamos...todo mundo “a gramática não é ensinada 

assim”...mas ninguém explicou como seria... “não pode mais ser ensinada 

assim”...deu aquele medo na gente...tiveram professores que até deixaram de ensinar 

a gramática porque achava que não era mais necessário...erradamente...a partir dos 

PCNs que nós percebemos que é muito importante... a maneira de passar...a maneira 

de explicar é que (...) tem que construir...eles têm que chegar até as regras...mas têm 

que saber as regras para construir um bom texto...tem que ter significado dentro do 

texto que ele constrói. (P5) 

 

  Com o tempo, P5 percebeu que era possível estudar LP de modo mais 

produtivo sem com isso deixar de analisar os fenômenos lingüísticos. Como exemplo, ele 

citou o estudo dos verbos, observando não apenas seu aspecto morfossintático, mas sugerindo 

aos alunos que observassem as intenções do que foi dito e os efeitos de sentido criados no 

texto a partir dessas intenções. Isso pode ser confirmado no trecho abaixo:  

 

(35) (...) primeiro o texto... a compreensão... a interpretação... a escrita... a partir 

da escrita aí volta ao texto... aí nós... por exemplo... verbos... vamos tratar de 

verbos... os tempos verbais... como aparecem os tempos verbais... por que usou 

aquele tempo verbal... dessa maneira que(...) porque usou no texto aquele tempo 

verbal... (P5) 

 

Essa afirmação feita em (35) nos conduz à função de ensino de língua apontada 

por Schmitz (1990), em que é preciso que o professor propicie a integração entre o ensino da 

gramática com o ensino da leitura e da redação. Consideramos que só assim o aluno será 

levado a perceber que a língua não existe abstratamente, mas em forma de texto, que se 

constrói a partir de uma gramática. Quando o professor pergunta ao aluno como aparece, no 

texto que ele está estudando, determinada forma verbal, ele mostra que não é possível estudar 

                                                 
18 A propósito disso, foi perguntado aos professores de que forma eles sanam suas dúvidas em relação aos conteúdos 

de LP e a sua aplicação em sala de aula. A maioria respondeu que, quando tem dúvida, consulta outros colegas, outros 

livros didáticos ou professores da universidade. Resultado muito parecido ao da pesquisa da professora Neves (2001a), 

realizada na década de 1990 em São Paulo. 
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um item da língua sem considerá-lo dentro de um (con)texto. Embora ele talvez não tenha 

consciência disso, as simples perguntas “como” e “por quê?” fazem com que sua análise 

envolva, simultaneamente, questões morfológicas, sintáticas, semânticas, pragmáticas e 

discursivas. Ao perguntar a função de tal termo dentro de um texto, o professor leva seu aluno 

a refletir sobre a língua e sobre as ações humanas nela representadas. Mesmo no texto do 

aluno, quando o professor lhe interroga para saber por que ele usou este ou aquele verbo, ou 

por que o verbo está no singular ou no plural, esse educador estará mostrando, concretamente, 

a pertinência do estudo da LP. 

O professor P5, em (34) e (35), leva em consideração não apenas o estudo dos 

aspectos formais da língua, mas dá indícios de que é possível analisar uma entidade 

lingüística, como o verbo, enfocando sua função dentro do contexto discursivo. 

Diferentemente do que ocorre na experiência relatada por P2, em (33), o professor, ao não 

reconhecer as dimensões que constituem a natureza da língua: discursiva, semântica e 

sintática ou gramatical, acaba por valorizar apenas os aspectos sintáticos e gramaticais, 

desconsiderando o semântico e o pragmático, por exemplo. Por isso que vários professores de 

LP sentem dificuldade em ultrapassar as grades que separam o ensino de gramática do ensino 

de texto e de literatura, uma vez que não percebem a natureza interdisciplinar da linguagem. 

Assim, mesmo que em (29) o professor pareça demonstrar boa vontade em 

aceitar as mudanças, ele sente ainda muita dificuldade para colocá-las em prática, porque, 

segundo ele: “(...) parece que a gente ainda tá ligado naquela forma antiga...”. Essa “forma 

antiga” inclui não somente a prática disciplinar, mas também a “velha” concepção 

normativista de língua e de como deve ser seu ensino, que elegeu apenas uma variedade 

lingüística como “certa” e como única referência para estudo da língua materna. Essa é uma 

herança que, segundo Neves (2002), nos foi legada pelos gregos, através das adaptações que 

se foram fazendo nos estudos subseqüentes, latino, portugueses e brasileiros, permanecendo 

até hoje nas aulas de LP. O que ocorre é que esse ensino de língua, que até então seguia os 

moldes da gramática normativa e prescritiva, não dá conta do tipo de ensino de LP que 

sugerem os PCNEM (1999), como o desenvolvimento das capacidades lingüística e 

comunicativa do aluno, tampouco está em sintonia com as indicações mais recentes sobre o 

ensino de língua no Brasil.  

Outro fator, evidenciado na fala de P4, que contribui fortemente para que uma 

prática de ensino de LP seja o reflexo da dicotomia língua e literatura, encontra-se, segundo 

Osakabe (2001:29), na “decorrência inevitável de um conceito de escola de que se expurgou 
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há muito a possibilidade do sujeito. Eliminada a base unificadora, os fragmentos justificam 

sua autonomia.”  

  A dicotomia língua e literatura é um exemplo dessa fragmentação. A maioria 

dos professores não percebe que a literatura é a expressão da língua e, por isso, sente 

dificuldade em concebê-la como manifestação da linguagem. Dos cinco professores 

entrevistados, quase todos indicaram a dificuldade da inter-relação entre língua e literatura 

como um dos principais impasses para a efetivação de uma prática de ensino de LP com 

caráter interdisciplinar. Isso pode ser observado nos trechos abaixo.  

 

(36) (...) fiz uma apostila de produção de texto que nos terceiros anos eu me detive 

mais a ela...porque ela trabalha vários aspectos dentro da LP dentro da produção de 

texto...só que daí fica a questão da literatura... “e aí a literatura como é que você 

faz?”...daí é complicado... “que material que você traz hoje...professora?”...então 

essa apostila ainda pra inserir a literatura eu não estou conseguindo...eu consegui 

inserir a produção de texto com a gramática...consegui trabalhar a gramática dentro 

da produção de texto...com o próprio texto em si...mas a parte literária ficou meio 

complexo (...) (P1) 

 

(37) aí... tem hora que... esquece um pouquinho...né?... aí quando você vê tá 

fazendo... diferente...só a literatura...e aí você não... não faz essa 

interdisciplinaridade (P3) 

 

(38) eu tentei pelo menos com a literatura fazer alguma coisa que desse resultado e 

não consegui (P4) 

 

Observamos que a compreensão do professor sobre o que vem a ser literatura 

implica o modo como ele a ensina a seus alunos. Segundo Leite (2001:21), as definições de 

literatura que orientam o professor de LP são três: 1) a literatura como instituição nacional, 

como patrimônio cultural; 2) a literatura como disciplina escolar, e, 3) a literatura constituída 

pelos textos consagrados pela crítica. 

Preso a esses conceitos, o professor não consegue estabelecer uma relação 

direta entre literatura e os outros intradomínios da linguagem, especialmente os lingüísticos. 

Por isso, o componente literário ainda é visto em (36) como “meio complexo”. A literatura 

ainda não é vista na sua dimensão textual, contribuindo para que as informações sobre a 

literatura tenham mais relevância que a leitura e interpretação de um texto literário no Ensino 

Médio. Sobre isso, Osakabe (2001:29) acrescenta: 

 

Literatura e gramática têm atualmente atribuições distintas no quadro de nosso ensino: 

à primeira se atribui o papel de se mostrar como conjunto externo e determinado de 

obras catalogadas e consagradas que o aluno adiciona às informações que recebe. A 
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gramática se mostra como conjunto de normas com que substitui seu comportamento 

usual, ou de regras que simplesmente se acrescentam ao conjunto geral de 

informações que a escola lhe atribui. 

 

  Acreditamos que essa distinção encontra também motivação em dois outros 

fatores: no modo como a literatura é apresentada nas Universidades, nos cursos de pós-

graduação, nos eventos científicos, geralmente dissociada da lingüística, e no modo como a 

maioria dos LD a apresenta, separada dos demais conteúdos de linguagem, como a produção 

de texto e a gramática. Talvez por essa razão que em (36) o professor tenha afirmado que não 

conseguiu inserir a literatura em sua “apostila”. Esses são fatores que contribuem para que, 

no Ensino Médio, a aula de literatura não seja vista também como uma aula de LP.  

  A sugestão de trabalhar com o texto “O Búfalo” de Clarice Lispector, por 

exemplo, demonstra que há possibilidades de o professor integrar o estudo da língua ao estudo 

da literatura, sem que uma seja diminuída em relação à outra. Ao ler e estudar esse texto na 

aula de LP, o professor poderá levar o aluno a perceber que a construção do sentido do texto 

está vinculada à sua estruturação argumentativa. Resta saber, contudo, como o professor 

percebe a função do texto em suas aulas de LP a serviço de uma proposta interdisciplinar.  

 

3.5. O texto e a prática interdisciplinar 

 

  “Qual é a função do texto nas aulas de LP?” 

 

Um princípio básico que orienta este trabalho é que a efetivação de uma 

proposta de ensino de português com caráter interdisciplinar pressupõe o reconhecimento de 

que a organização do ensino deve se dar a partir do texto, entendido como unidade 

comunicativa básica (Halliday, 1973; Dik, 1989). A maioria dos professores entrevistados 

demonstrou, mesmo que intuitivamente, ter consciência da função do texto nas aulas de LP. 

Cabe, portanto, observar que função o texto recebia nas aulas desses professores. Queríamos, 

com isso, saber se ele era visto como mero recipiente para aplicação de atividades gramaticais 

ou literárias, ou como atividade (perceptual, cognitiva, lingüística), que atualiza conteúdos 

interpessoal e ideacional/representacional. Para isso, perguntamos qual era a função do texto 

em suas aulas. 
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Numa leitura mais ampla, percebemos que, para quase todos os entrevistados, 

o texto tem, no desenvolvimento das habilidades de leitura e de interpretação, papel 

primordial, denotando a velha crença de que é a partir da leitura que se chega à escrita. Crença 

que não deixa de ser verdade, segundo Possenti (1995), “não porque se aprende a escrever 

lendo, mas porque sem ler não se tem o que dizer, não se tem o que citar”. Assim, 

inicialmente, o texto é compreendido pelos professores como unidade básica de leitura e de 

interpretação. Conforme indicado em (39) e (40): 

 

(39) o papel do texto ele é muito abrangente porque primeiro você pode trabalhar o 

texto em vários aspectos...então tem a leitura por exemplo você começa a partir da 

leitura e até você chegar na análise crítica é todo um processo...então você tem que 

trabalhar essa questão primeiro do ler...do ler por ler ou somente decodificar ou 

realmente você interpretar...e até chegar numa análise crítica...então é todo um 

processo que você tem que trabalhar antes pra depois você observar os aspectos que 

o texto pode trazer (...) (P1) 

 

(40) é fundamental... porque o aluno tem que saber interpretar... tem que saber (...) 

(P5) 

 

Os professores compreendem que o texto deve proporcionar ao aluno a 

capacidade de ler e interpretar a fim de desenvolver habilidades como a leitura crítica e a 

capacidade comunicativa. A noção aí percebida é de que texto e leitura estão intimamente 

relacionados, pois, como apontam Zilberman e Silva (1998:13), “se ler e escrever convivem 

juntos desde os primeiros anos da escola, nem sempre se explicita sua relação com o que os 

motiva e possibilita: o texto escrito”. Em (39), a função do texto está primeiro em sua 

natureza informativa, comunicativa, e depois nos aspectos de ordem lingüística. O professor 

afirma que “tem que trabalhar essa questão primeiro do ler...do ler por ler (...) até chegar 

numa análise crítica...então é todo um processo que você tem que trabalhar antes pra depois 

você observar os aspectos que o texto pode trazer”. 

O reconhecimento dos aspectos ligados à natureza lingüística do texto são 

destacados na função que os professores acreditam que o texto deve desempenhar na sala de 

aula. Exemplo disso é a análise da forma e função de uma categoria gramatical presente em 

determinado texto levado para estudo na sala de aula. Há uma tentativa de se estudar a língua 

em uso, diferente da visão exclusivamente metalingüística. É o que revela a fala transcrita em 

(41): 

 

(41) você pode aproveitar o texto e chamar a atenção dos alunos naquele momento 

ou em cima dessa questão coloca o aluno pra pesquisar e saber qual que é a idéia 
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que tá passando aquela conjunção no texto...pra partir deles a vontade de conhecer 

ou se você já tenha trabalhado chama a atenção pra eles ou “mas qual que é a idéia 

realmente que tá passando”...essa questão da coesão hoje...se você não tiver essa 

clareza então você tem dificuldade de chegar à coerência do texto... (P1) 

 

Ao pedir para que seu aluno perceba a “idéia” que a conjunção está passando 

no texto, o professor quer, de algum modo, que ele compreenda que, se determinado elemento 

lingüístico foi usado em determinado lugar, ocorreram motivações para isso. Isso porque a 

língua desempenha funções e as organiza textualmente. Esse é um exemplo de que a atividade 

que sugerimos em relação ao estudo da adversidade no texto “O Búfalo”, de Clarice 

Lispector, a partir de uma reflexão produtiva da linguagem, é requisitada para um tipo de 

ensino que pretende a gramática trabalhada na materialização da função textual.  

O entendimento adequado da natureza do texto faz com que ele seja visto 

como motivador e auxiliador para a produção de outros textos, servindo, assim, como 

coletânea para que o aluno tenha informação a respeito de determinado tema. A textualidade é 

naturalmente intertextual, como indicado em (42): 

 

(42) (...) você não trabalha em sala sem texto de jeito nenhum...tanto em 

literatura...redação...LP...por exemplo redação...como você vai trabalhar qualquer 

tema se o aluno não sabe o tema...você vai trabalhar sei lá...transgênicos...tem aluno 

que nunca ouviu falar em transgênicos...então você pega uns dias antes e leva umas 

revistas distribui na sala de aula nos dias que você vai trabalhar com redação e lá 

tem assunto sobre transgênico...reúne em grupo e cada grupo vai ler sobre um 

assunto sobre transgênico... discutir... depois a gente discute em sala e depois você dá 

o tema pra eles trabalharem... como que o aluno vai falar sobre um tema dissertar se 

ele não sabe se ele não tem conhecimento do tema?... eu tô trabalhando assim porque 

eu observei nesses anos que eu peguei LP que o aluno às vezes ele não desenvolve um 

tema que a gente dá por falta de conhecimento do tema...ele não sabe sobre o tema e 

como eu vou falar uma coisa que eu não sei? (P2) 

 

Para Halliday (1973), a organização interna da língua, que o texto materializa, 

não é acidental. Nela estão incorporadas as duas funções que o homem necessita para viver 

em sociedade: entender o ambiente (metafunção ideacional) e influir sobre o outro 

(metafunção interpessoal). Por isso o professor tem razão ao dizer, em (42): “...você não 

trabalha em sala sem texto de jeito nenhum...”, porque não usamos a língua(gem) sem 

acionar a metafunção textual. 

Contudo, essa ainda não é uma concepção compartilhada por todos os 

professores entrevistados, como podemos ler em (43): 
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(43) um papel muito importante... porque a partir desse texto você pode colocar 

todas as coisas que você quer... tanto a gramática quanto a literatura então você vai 

trabalhando em cima desse texto... né? e a gente pode usar também o texto 

televisivo... pode usar todo tipo pra poder chegar a isso (P3) 

 

Embora o trecho acima ressalte a importância de se trabalhar a partir do texto, 

ele nos revela uma função de texto como recipiente, em que, de acordo com as palavras 

citadas em (43), “você pode colocar todas as coisas que você quer”. Isso nos sugere que esse 

professor vê a gramática e a literatura fora do texto, desconsiderando dois aspectos: 1) a sua 

gramática inerente e 2) a sua função interpessoal e representacional. Há, ainda, em (43), uma 

visão ampla de texto, indicada pela consideração do “televisivo”, mas, ao mesmo tempo, 

percebemos uma aparente limitação da compreensão do texto como materialidade lingüística 

e cognitiva. 

Essa concepção de texto como recipiente para o estudo da gramática persiste 

mesmo na fala de um professor que anteriormente (42) demonstrou uma percepção sócio-

interativa do texto:  

 

(44) (...) porque a gente tem que textualizar todo nosso conteúdo que a gente dá...se 

você trabalhar com acentuação gráfica...por exemplo...você vai ficar dando aquele 

monte de palavrinha para eles acentuarem e dizer por que elas são 

acentuadas?...não...você vai jogar um texto...deixar algumas palavras sem 

acentuar...pedir pra eles lerem o texto e descobrir quais que estão acentuadas ou 

acentuar alguma erradas ou deixar sem acentuar e pedir pra eles colocarem o acento 

e depois oralmente a gente vai trabalhando aquilo...é tão proveitoso....você tem um 

aproveitamento de noventa por cento... (P2) 

 

No excerto (44), observamos que o professor P2 não percebe que a atividade 

de “ficar dando aquele monte de palavrinha para eles acentuarem” tem o mesmo efeito 

daquela em que ele literalmente “joga um texto” para que o aluno acentue ou explique a 

acentuação das palavras. Nessa prática, as palavras continuaram isoladas, desligadas do todo 

que as constitui e por elas é constituído, ou seja, o texto. Seria uma prática ideal se o professor 

mostrasse, por exemplo, que a falta de acentuação causa equívoco de leitura; alteração no 

efeito de sentido a ser produzido no texto. Nóbrega (2000:75) reflete que,  

 
ao transformarmos o texto em unidade de trabalho, uma das tarefas da disciplina é 

analisá-lo, mas até onde devemos levar a análise? Onde devemos parar? Essa é uma 

questão que precisa ser respondida para não desembocarmos na gramática aplicada ao 

texto, em que o texto funciona como reservatório de exemplos. 
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  O que ocorre, na maioria dos casos, é que, com o advento e a divulgação em 

massa das teorias do texto, os professores passaram a trabalhar a gramática aplicada ao texto e 

não a gramática do texto, como vimos em (43), quando o professor afirma que no texto “você 

pode colocar todas as coisas que você quer”. Neves (2001a), em sua pesquisa realizada na 

década passada, já havia detectado que, para trabalhar qualquer conteúdo ou exercício, os 

professores se sentem justificados e consideram que seu estudo está modernizado e atual se, 

simplesmente, partirem de textos.  

Dik (1989) diz que as expressões lingüísticas, que representariam o próprio 

texto, são construídas a partir das informações pragmáticas do ouvinte e do destinatário. 

Conceber o texto como atividade performativa faz com que ele ganhe outra dimensão e passe 

a ser um veículo que não apenas apresenta marcas lingüísticas, mas intenções, visões de 

mundo que se materializam na tessitura textual, na relação de coesão entre os elementos que o 

constituem, na transitividade etc.  

Ainda sobre a função do texto nas aulas de LP, chamou-nos atenção a resposta 

dada por P4, em (45). A compreensão que ele demonstrou ter em relação à produção de texto 

do aluno reflete o próprio conflito em que intenções e ações pedagógicas convergem e 

divergem no mesmo espaço na sala de aula e na metodologia adotada pelo professor: 

 

(45)  eu acho que o texto nas minhas aulas é...ele ajuda muito e eu acredito 

piamente que ele ajuda o aluno a se desenvolver mais...então o aluno que não lê ele é 

muito retraído...muito pobre de vocabulário...então ele não consegue desenvolver um 

texto...escrever...inclusive eu faço muitas experiências na sala assim “vamos escrever 

sobre determinado assunto”...aí eles sentam e ficam...você vê o texto dos 

alunos...duas linhas...eu “nossa...mais você não escreveu nada”... “ah mas eu não sei 

falar sobre determinado assunto porque eu não conheço”...aí eu pego o texto que fala 

sobre determinado assunto e passo pra eles...aí quando eles fazem o texto o texto já 

melhorou trinta por cento em tamanho e em riqueza também...porque eu pedi pra dá 

algumas informações e colocaram...então eu acho que a leitura ajuda no 

desenvolvimento do aluno e a enriquecer o vocabulário dele...inclusive facilita a 

produção de texto...e eu faço muito desse tipo de experiência na sala...tem aluno que 

não consegue escrever uma vírgula...daí eu sento com eles e falo assim “acontece um 

acidente lá na rua vocês contam esse acidente com detalhes certo? ‘certo?’”...até 

inventam algumas coisas a mais...aí eu falo assim pra eles “vocês assistem um 

capítulo da novela e vocês contam a novela toda pra quem quer ouvir e com 

detalhes...não é verdade? ‘é!’...então qual é a dificuldade de você pegar a palavra 

amor e escrever sobre a palavra amor?... o que que é o amor pra você?...o amor entre 

duas pessoas...o amor entre irmãos...o que que o amor faz pra uma pessoa?...se a 

pessoa é má o que o amor vai fazer pra essa pessoa?...vai transformar essa pessoa em 

pessoa boa? vai...como? da seguinte forma assim tal...tal...tal...tá...aí o que que é um 

amor de um irmão e o amor de um pai e de uma mãe?...tô fazendo uma comparação 

do amor entre as pessoas...aí eu falo pra eles “então vamos começar a escrever um 
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texto falando sobre o amor”...aí um começa...aí quando você vai perceber o texto...aí 

eu inclusive eu falo pra eles assim “quando vocês forem produzir um texto...por 

exemplo se você for falar da economia no Brasil...você tem que lembrar que tem uma 

série de questões relacionadas à economia...por exemplo...quem dirige o país? é o 

presidente tal...tal...então ele tem alguma coisa a ver com a economia do país...então 

você vai ter que falar...fazer menção a ele nesse texto que você tá fazendo agora...o 

que a economia traz de bom pra maioria da população? ela beneficia a maioria ou a 

minoria? quem são os excluídos dentro dessa economia?”...então eu vou falando pra 

eles relacionar...pra eles lembrarem que tem tudo a ver com a coisa lá...com o eixo 

que ele tá começando a fazer o texto...eu sempre lembro eles pra fazer isso...alguns 

conseguem pegar...vamos supor você lê um texto que fala sobre o assassinato 

no...você tá lendo um texto...vamos supor que você tá lendo o texto Lucíola...então o 

que acontece em Lucíola?...aí eu fala pra eles assim...é só um exemplo que eu tô 

dando...ele leu o livro e eu falo assim “o que vocês viram dentro do livro que tem 

alguma coisa a ver com a sua realidade aqui hoje?”...e aí citam uns pontos... “e o que 

mais...você viu o que mais aí?”...aí eu falo pra eles assim “é isso que vocês têm que 

enxergar...quando vocês forem escrever...não olhem só pra folha do caderno...levante 

a cabeça...pense um pouquinho...olha pra cá...olha pra ali...olha pra ali...que seu 

texto vai crescer...além de ele crescer ele vai ser super enriquecido com algumas 

informações que você tá pegando pra trazer pra dentro do texto...eu ainda não 

consegui colocar os meus alunos pra produzir bons textos (...) (P4) 

 

Quando perguntamos ao professor sobre a função do texto em suas aulas, 

queríamos saber até que ponto ele estava servindo como unidade básica de análise da língua 

em funcionamento e também como eixo condicionador de uma prática de ensino de língua 

com caráter interdisciplinar. As considerações feitas por P4, em (45), nos mostraram o dilema 

no qual se encontra o professor, que, ao mesmo tempo em que deseja desenvolver a 

competência lingüística de seu aluno, faz uso de estratégias que, nem sempre, garantem a 

concretização desse propósito. Ainda que ele acredite “que [o texto] ajuda o aluno a se 

desenvolver mais...”, o modo como esse professor entende que deve ocorrer o processo de 

escrita demonstra um outro caminho, aquele em que seu aluno, a partir apenas da proposta de 

um tema, deve elaborar um texto sobre o qual, muitas vezes, “não consegue escrever uma 

vírgula...”. 

A situação que o professor propõe a esse aluno denota instabilidade no nível de 

reflexão que aquele possui em relação ao funcionamento da linguagem. Num primeiro 

momento, ele diz que, quando o aluno presencia um fato que aconteceu na rua ou assiste a um 

capítulo de novela, consegue narrá-lo com todos os detalhes. Logo depois, o professor 

conclui: “então qual é a dificuldade de você pegar a palavra amor e escrever sobre a palavra 

amor?”.  
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Têm-se, na situação relatada acima, duas condições de produção textual, que 

acionam, inclusive, operações de ordem cognitiva, pragmático-discursiva e textual distintas. 

A primeira é a da re-elaboração que o aluno faz de uma situação vivida. Para o 

aluno, é fácil acionar mentalmente aquilo que ele internalizou, assistiu, viu, presenciou, como 

uma cena do cotidiano e, em seguida, reproduzi-la sem nenhum problema, situação 

confirmada pelo professor: “vocês contam...”. O aluno é plenamente competente para usar a 

língua em diferentes situações de interação. 

A segunda é da criação a partir do abstrato, ou seja, conceituações e 

concepções tradicionalmente com significado discutível para o homem, como amor, por 

exemplo. O professor revela não perceber as diferenças entre as modalidades oral e escrita da 

língua. Segundo Halliday et al. (1974), enquanto a fala se realiza no ambiente de uma situação 

que inclui outra atividade não lingüística, como os gestos, por exemplo, a escrita tem de 

compensar a ausência de uma situação desta espécie fornecendo lingüisticamente informação 

equivalente. Por isso, nem sempre, para o aluno, escrever é uma atividade tão simples quanto 

falar. Isso não significa que são línguas distintas, mas que apresentam graus de maior ou 

menor formalidade de acordo com o contexto de interação. Nem sempre há uma relação de 

correspondência entre fala e escrita.  

Embora temas como “amor”, “felicidade” ou “tristeza” também façam parte do 

cotidiano do aluno, isso não nos garante que escrever sobre eles seja uma tarefa das mais 

fáceis na escola. Não desconsideramos, contudo, que seja dada ao aluno a oportunidade de 

tentar desenvolver esses temas em um texto escrito, até porque a própria professora reconhece 

essa dificuldade quando, simulando a fala de um aluno, declara, em (45): “ah mas eu não sei 

falar sobre determinado assunto porque eu não conheço...”. Diante de uma situação como 

essa, o professor P4 diz que auxilia o aluno, levando para sala de aula textos com o assunto 

sobre o qual fora pedido para ele escrever. Assim, em (45), lemos: “aí eu pego o texto que 

fala sobre determinado assunto e passo pra eles...aí quando eles fazem o texto o texto já 

melhorou trinta por cento em tamanho e em riqueza também...porque eu pedi pra dá algumas 

informações e colocaram...então eu acho que a leitura ajuda no desenvolvimento do aluno e a 

enriquecer o vocabulário dele...inclusive facilita a produção de texto...”. 

Acreditamos, contudo, que, nesse caso, não seja somente a ausência do 

conhecimento sobre o tema da redação que o aluno demonstra ter, mas a necessidade de uma 

proposta mais concreta do que o professor espera dele com um tema de redação desse tipo ou 

da utilidade social de um texto dessa natureza. Não ficou claro na entrevista se o tema “amor” 
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estava sendo cobrado aleatoriamente, ou se, com ele, havia a indicação de um gênero 

qualquer, como uma carta, um bilhete, por exemplo. Isso porque, quando é dado ao aluno uma 

situação concreta de produção textual, ou uma dada função e condições específicas (cf. 

Bakhtin, 1997), mais elementos o aluno terá para desenvolver sua modalidade escrita. De 

acordo com Bakhtin (1997:282), “a língua penetra na vida através dos enunciados concretos 

que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua.” 

Nesse sentido, ser levado a escrever uma carta de amor é muito mais concreto 

e talvez mais significativo para o aluno do que simplesmente ouvir do professor: “escreva 

sobre a palavra amor”. Dado ao aluno uma situação concreta de produção textual, não há 

problema nenhum em o professor levá-lo a pensar nas novelas, nos filmes, nos romances, nas 

histórias de pessoas que conhece, para deles retirar o enredo, os personagens, as ações que 

darão sentido a seu texto. Muitas vezes, o professor, por esperar que seu aluno “crie” um 

texto, desconsidera o fato de que, conforme afirma Bakhtin (1997:348), “qualquer coisa 

criada se cria sempre a partir de uma coisa que é dada”. 

O texto é fruto da interação, motivado pelas experiências físicas ou mentais do 

homem e pelas intenções comunicativas (Halliday, 1973; Dik, 1989), sintetizado no 

conhecido aforismo de que ninguém fala por falar, logicamente, então, ninguém escreve por 

escrever. No uso efetivo da linguagem, há sempre uma intenção de entender e de interagir. 

Por isso que, para o aluno, quando ele percebe que não há ninguém “do outro lado da linha” 

não há razão também para falar (ou escrever).  

Nesse sentido, todo texto desempenha uma função social, informacional, 

interativa e cognitiva (Neves, 2001b). Na escola a produção escrita tem uma peculiaridade: 

levar o professor a atestar o nível de domínio da variedade padrão do aluno. Geraldi (2001:65) 

indica “que a produção de textos na escola foge totalmente ao sentido de uso da língua: os 

alunos escrevem para o professor (único leitor, quando lê os textos)”, fazendo que essa 

situação se artificialize.  

Esse autor distingue “redação” de “produção textual”. A redação, segundo 

Geraldi (2001) é uma atividade em que o aluno não diz sua palavra, mas apenas reproduz o 

discurso que lhe foi transmitido pela escola, enquanto que na produção de texto o sujeito diz 

sua palavra. Na fala de P4, em (45), o sentido “dizer a palavra da escola” está muito evidente. 

Esse, talvez, seja o motivo da angústia, quando o próprio professor declara que não conseguiu 

“colocar” seus alunos para produzirem bons textos. O que não podemos negar é que esse 

professor tem tentado, a sua maneira, desenvolver a competência textual do aluno.  
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Sobre o processo de escrita na escola, Possenti (1996) acredita que deve seguir 

os mesmos passos do desenvolvimento da fala. Como são constantes os usos que fazemos da 

fala e constantes também são as correções a ela feitas, o professor também deve tornar 

constante atividades que exijam o uso escrito da língua. O aluno deve ser levado a escrever, a 

ler o que escreveu e a reescrever com freqüência igual a que ele faz da língua em situação 

oral.  

O relato a seguir ilustra o que se vem discutindo sobre motivações reais para a 

produção de texto e foi apresentado pelo próprio professor P4:  

 

(46) (...) não sei se vai adiantar falar isso aqui...eu trabalhei...tem uma parte no LD 

deles que ele pede assim “hoje nós vamos nos divertir...vamos dar boas 

risadas”...então coloca lá assim pros alunos recriarem piadas ou contarem algumas 

piadas...aí os alunos fizeram uns textos de piadas e eles me cobraram...porque eu falei 

que ia colocar no mural...e eles me cobram até hoje (e por que você não os colocou?) 

não tenho coragem...pesadas demais da conta...você precisa de ver...pra isso eles têm 

uma cabecinha ótima pra escrever...e olha que os texto ficaram coerentes 

mesmo...alguns inventaram e outros umas que eles já ouviram aproveitaram e 

colocaram lá...mas tiveram uma cabeça e eu disse “escuta...você têm uma cabeça boa 

pra fazer piada...mas não têm uma cabeça boa pra escrever uma redação né?” (P4) 

 

  Nesse caso, os alunos foram levados a escrever um texto a partir de um 

contexto e de um gênero definidos (ou indicados). O professor reconheceu a qualidade dos 

textos (apesar de considerá-los “pesados”), mas, ao dizer que eles tinham “cabeça boa” para 

escrever piadas e não para escrever redação, apresentou dois principais equívocos: a) 

desconsiderou o fato de que a piada é uma produção textual e b) não percebeu, novamente, 

que a facilidade que esses alunos demonstraram em escrever o texto de piada se deve ao 

conhecimento de mundo que lhes foi garantido, pelo convívio social, desse gênero textual. 

Para que o processo de produção de texto ocorra, segundo Britto (1997:163), “é condição 

natural que o indivíduo ou indivíduos nele engajados tenham o que dizer ou escrever, tenham 

uma razão para fazê-lo e tenham para quem dizer ou escrever.” Ao professor cabe então a 

difícil tarefa de despertar no aluno experiências que o texto, a leitura e a produção podem 

oferecer, mas, ao mesmo tempo, o professor também deverá despertar essas experiências nele 

próprio.  

Embora os professores percebam o valor do texto nas aulas de LP, alguns 

ainda não o compreenderam como a linguagem em uso e em funcionamento real, que veicula 

mais do que informações referenciais e que as marcas lingüísticas são mediadoras de 

conteúdos ideacional e interpessoal que o sujeito pretende pragmaticamente expressar via 
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escrita. Possenti (2001), citando as metafunções de Halliday (1973), conclui que o fato de 

essas funções ocorrerem de maneira superposta possibilita uma leitura do texto que ultrapassa 

os limites da mera interpretação. Perceber o papel dessas marcas é dar ao aluno a chance de 

compreender como as informações são estruturadas na modalidade escrita da língua.  

Uma maneira de fazer isso, segundo Halliday et al. (1974), é aproveitar a 

diversidade de usos da linguagem, como a usada na publicidade, nos cabeçalhos de relatos de 

notícias, nos artigos, nas receitas etc. para levar o aluno a analisar os aspectos gramaticais e 

lexicais que caracterizam e distinguem tais variedades, ou gêneros. Para Marcuschi (2002), 

embora os gêneros textuais se caracterizem por aspectos sócio-comunicativos e funcionais, “é 

evidente que em muitos casos são as formas que determinam o gênero e em outros tantos 

serão as funções” (op. cit.:21). Haverá casos, no entanto, em que o próprio suporte ou lugar 

em que o texto aparece determinará o gênero.  

Uma interpretação funcional da linguagem implica a noção de que cada 

elemento numa língua é explicitado por referência à sua função no sistema lingüístico total, 

caracterizando o princípio da multifuncionalidade lingüística (Neves, 1997). Um exemplo de 

exercício que assim considere pode ser a própria observação da entidade sintática “sujeito” no 

texto. Segundo Neves (2002:226), seu estudo não pode se restringir apenas ao nível oracional, 

visto que um dos princípios que considera a multifuncionalidade da língua “é a investigação 

do funcionamento dos itens segundo diferentes limites de unidade (desde o texto até os 

sintagmas menores que a frase: texto-frase, ou oração complexa-oração-sintagma)” (op. 

cit.:63). A indeterminação (ou não) do sujeito no texto ou na frase, por exemplo, pode denotar 

muito mais a intenção de maior ou menor envolvimento daquele que o escreveu com o 

conteúdo apresentado, do que, apenas, algo como a classificação dada pela gramática 

normativa de sujeito oculto ou indeterminado. Essa classificação é apresentada, inclusive, 

pela maioria dos LD, que, muitas vezes desconsidera que a linguagem só funciona para que as 

pessoas possam interagir socialmente (Antunes, 2003).  

Cabe-nos então avaliar o uso desse recurso pedagógico fundamental para o 

professor. 
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3.6. O papel do LD nas aulas de LP 

 

  “Qual o papel do LD nas aulas de LP?” 

 

  Para muitos professores, o papel do LD de português, como já mencionamos 

nesta análise, é muito maior do que apenas garantir um apoio pedagógico. É com base nele 

que a maioria dos planejamentos didáticos é elaborada.  

Britto (1997) afirma que o vínculo entre a educação regular e o LD tem suas 

razões no processo de massificação do ensino, na divulgação dos conhecimentos científicos 

que devem chegar ao domínio público, além de o fato de que “o livro determina as falas e os 

comportamentos possíveis, instituindo uma voz fixa e norteadora de todas as ações” (op. 

cit.:257).  

  Quando perguntamos aos professores sobre o papel do LD em suas aulas, 

interessava-nos saber de que forma esse material estaria a serviço da proposta de ensino de 

língua que a escola havia adotado. Inicialmente, todos afirmaram adotar um LD. O livro 

utilizado, desde 2000, é o de João Domingues Maia (2000), Português Maia, volume único, 

publicado pela editora Ática.  

Uma das razões que determinou a escolha desse livro foi sua proposta 

pedagógica. Acreditou-se que, por ele trazer os conteúdos de gramática, literatura e redação 

formalmente “integrados”, corresponderia à metodologia interdisciplinar de LP sugerida pelos 

PCNEM/1999. A outra razão foi financeira, pois, em relação às outras obras e por se tratar de 

volume único, essa tinha um preço mais acessível para os alunos da rede pública.   

  Contudo, o trabalho em sala de aula fez mudar a avaliação dos professores em 

relação a essa obra. Eles o consideraram fraco, como verificado em (47) e (48),e sugeriram 

que sua adoção deveria ser repensada, conforme (49): 

 

(47) eu acho que ele é fraco... sempre tem que buscar outros... porque ali é bem 

condensado mesmo... então não... tem como seguir apenas aquele livro... eu sempre 

busco em outros livros... outras fontes (P3) 

 

(48) na minha opinião não é bom...não aquilo que a escola espera que nós 

estejamos direcionando para trabalhar diferenciado... (P5) 
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(49) (...) nós temos que pensar nós já estamos há quatro anos com esse livro então 

nós temos que pensar que há mudanças e que há coisas melhores... (P1) 

 

  O comentário do professor P5, em (48), mostra que há uma consciência, por 

parte de alguns professores, de que o material didático deve ter coerência com a proposta 

pedagógica da escola. Em (47), por exemplo, o professor afirma que o LD não pode ser a 

única fonte de consulta, de apoio: “sempre tem que buscar outros”. Essa consciência, 

passados quatro anos da adoção desse livro pela escola, é um indício de que a própria 

compreensão dos professores em relação à proposta de ensino de língua tem mudado ao longo 

desse tempo. 

  A importância do LD de português para esses professores justifica a 

necessidade de um estudo mais específico, por isso, dedicamos o próximo capítulo a essa 

questão. Assim, podemos perceber, a partir de uma investigação mais profunda, por que o LD 

adotado pela escola é considerado “fraco” e “condensado”, conforme dito em (47); por que 

ele não representa uma proposta diferenciada de trabalho, como afirmado em (48) e por que 

ele está “ultrapassado”, como sugerido em (49). Outro motivo que justifica sua análise é o de 

verificarmos se, de fato, conforme o livro propõe, ele traz uma abordagem de ensino de língua 

de acordo com os PCNEM/1999, em que a interdisciplinaridade é princípio pedagógico 

estruturador do currículo, o que pretendemos verificar. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

O LD ADOTADO NA ESCOLA 

 

 

  Neste capítulo, pretendemos apresentar uma avaliação do LD Português Maia, 

volume único, de João Domingues Maia, publicado pela editora Ática. A necessidade dessa 

avaliação se deve, principalmente, a dois fatores. O primeiro diz respeito à utilização desse 

livro como um dos materiais pedagógicos adotados pelos professores entrevistados. O 

segundo se refere à verificação se o livro em questão cumpre aquilo a que se propõe, que 

consiste na abordagem do ensino de LP de acordo com o que preceituam os PCNEM/1999, ou 

seja, a consideração da perspectiva interdisciplinar da linguagem. Acreditamos que a natureza 

e a qualidade do LD exercem poderosa influência sobre a maneira como a língua, em sua 

totalidade, pode se desenvolver nas aulas de LP. Por essa razão, interessa-nos analisar a 

proposta de ensino de língua apresentada por esse material e a forma como ele a desenvolve 

no decorrer de suas unidades. Para isso, dividimos este capítulo em duas seções. Na primeira 

seção, trazemos uma visão panorâmica das políticas públicas do LD no Brasil que auxiliará no 

entendimento do papel político e social desse instrumento pedagógico e do que subjaz à sua 

própria existência e persistência no âmbito escolar. Na segunda seção, apresentamos a análise 

propriamente dita.  

 

4.1. Políticas públicas do LD: breve contexto histórico 

 

  A reflexão sobre o LD conduz-nos, invariavelmente, à constatação de algumas 

questões de ordem política e social as quais ele manifesta no contexto escolar. Embora não 

nos aprofundemos em tais questões, concordamos com Sousa (1995:42), quando ela afirma 

que “não se pode perder de vista o fato de o livro didático ter como pano de fundo a 

concepção de educação predominante na sociedade.” Por isso, antes de iniciarmos 
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propriamente a análise do LD, acreditamos que um breve percurso panorâmico acerca da 

natureza desse material pedagógico contribuirá para entendermos três aspectos a ele 

relacionados: a) quais foram as razões que motivaram sua implantação; b) que fatores 

externos determinaram e determinam a organização de seus conteúdos, e, c) como ele tem 

sido avaliado pelo MEC. 

  A distribuição gratuita de LD destinados a alunos do Ensino Básico (apenas do 

Ensino Fundamental) da rede oficial de ensino é parte de uma política educacional pública do 

Ministério da Educação, desde 1985. Na verdade, a instituição oficial do LD ocorreu em 

1938, com a promulgação do Decreto-lei nº 1006, que criou a Comissão Nacional do Livro 

Didático, explicitando-o, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, como “livros que exponham, total ou 

parcialmente, a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares.”  

  No caso específico do LD de português, sua implantação nas escolas públicas 

brasileiras deveu-se, segundo Bezerra (2002), às intensas transformações nas condições de 

ensino/aprendizagem na década de 1950 e sua repercussão no ensino da LP em nossas escolas 

públicas. Pressionadas pela popularização do ensino, a partir da década de 1950, as escolas 

tiveram de se readaptar à nova realidade social, realidade esta que exigia um maior número de 

professores de LP, cuja formação, na maioria dos casos, não era sólida. Foi por isso que 

surgiram os livros didáticos (com textos, lições de gramática e exercícios), para suprir o 

déficit de conhecimento desses professores. 

  Esse motivo também foi confirmado por Fregonezi (1997:128), segundo o 

qual, a necessidade de mais professores de português exigiu a abertura de mais cursos de 

Letras que, nas palavras do autor, não proporcionavam uma formação profissional mais séria. 

Mesmo assim, o professor assumia as aulas de LP, tendo o LD como seu maior guia, já que 

este, além de trazer todo o conteúdo que deveria ser ministrado, apresentava os “textos 

selecionados com exercícios; atividades de redação já sugeridas; conteúdos e 

desenvolvimento na parte gramatical já seqüenciados” (op. cit.:129), cabendo ao professor 

apenas seguir as instruções de sua seqüência didática. 

  Para Savioli (1997), a trajetória do LD no Brasil demonstra que ele recebeu 

orientação de ordem legal (Poder Público) e lingüística (correntes lingüísticas), que 

determinaram tanto a constituição dos conteúdos nele apresentados como a visão de língua 

por ele veiculada. As orientações legais eram ditadas através de leis e decretos expedidos pelo 

Poder Executivo. As orientações lingüísticas, por sua vez, tiveram a influência das vertentes 
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da lingüística contemporânea, como o Estruturalismo, o Gerativismo-transformacional e, mais 

recentemente, a Lingüística Textual.  

  Segundo Bezerra (2002), na década de 70, por influência da teoria da 

comunicação e das concepções de função da linguagem de Jakobson, os LD concebiam a 

língua numa perspectiva comunicativa, a disciplina, inclusive, era denominada “Comunicação 

e expressão”. Já na década de 80, volta-se ao conceito de Língua Portuguesa e, por influência 

da Lingüística Textual, os LD passaram a trazer textos de diferentes gêneros, destacando a 

presença de textos jornalísticos, charges e tiras humorísticas. No final do século XX, com o 

avanço da tecnologia, outras linguagens foram incorporadas às aulas e o LD passou a 

apresentar, juntamente com o conteúdo de LP, sugestões de textos audiovisuais (filmes, telas, 

quadros, fotografias, músicas etc.). Apesar da mudança do nome da disciplina e do 

recrutamento de gêneros mais solicitados pela sociedade de cada época, a concepção da 

língua como código permanece até hoje em muitos LD de português. 

  De acordo com Andrade (2002), a uniformidade dos LD parece ser algo certo e 

constante. Geralmente as editoras e os autores partem das propostas apresentadas pelos guias 

oficiais de orientação curricular, para produzirem livros com conteúdos programáticos, assim 

como aspectos didáticos, que se assemelham entre si, porque seguem o mesmo paradigma. 

Diante disso, acreditamos que talvez o pensamento funcionalista da linguagem 

seja um dos poucos que ainda não chegou aos manuais didáticos, como indicam Oliveira e 

Coelho (2003:92). Contudo, algumas postulações dessa corrente lingüística foram 

incorporadas aos critérios de avaliação do LD de LP do Ensino Médio, apresentados pela 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC, 2005).  

  Além das influências políticas e lingüísticas, há ainda a política das editoras, 

para as quais o LD é uma mercadoria que tem um generoso comprador: o Estado.  

  O Estado passou a ser o maior comprador de livros no Brasil. Como resultado 

disso, segundo Savioli (1997:114), “concebido originalmente como instrumento a serviço do 

ensino, o livro didático transformou-se rapidamente em mercadorias a serviço do lucro”. 

Como mercadoria, segundo o mesmo autor, o LD passou a incorporar características do 

mercado que o produz e que objetiva alcançar um número cada vez maior de consumidores.  

  Esse “desvio de rumo”, assim denominado por Savioli (1997), fez que o LD 

passasse a apresentar várias concessões como: I) concessão às exigências do mercado mais 

que às da natureza do produto; II) concessão ao “pedagogismo facilitário”; III) concessão 
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ao autoritarismo da certeza; IV) concessão à tirania da imolibilidade e V) concessão ao 

comodismo. Essas concessões têm impedido, de algum modo, que o modelo tradicional de 

ensino de língua ceda espaço a uma prática mais produtiva de análise lingüística, de estudo da 

literatura e de prática de leitura e produção de texto nos manuais didáticos. 

O impacto de tais concessões no ensino de LP não determinou apenas a 

qualidade do LD, mas o próprio papel do professor enquanto mediador ou simples 

“repassador” de conhecimentos lingüísticos. A concessão “à tirania da imobilidade”, por 

exemplo, segundo Savioli (1997), diz respeito à não manifestação de modificações e 

inovações nos livros que venham a exigir do professor uma mudança de postura didático-

metodológica. Por isso que, em alguns casos, as mudanças divulgadas pelos documentos 

oficiais aparecem nos LD apenas como revestimento de velhas práticas já convencionadas na 

sala de aula, como veremos mais adiante na análise do livro Português Maia. 

  Para tentar quebrar essa longa prática de concessões e descompromissos com a 

qualidade dos LD que comprava para uso das escolas públicas, segundo Rangel (2002:13), 

 

a então FAE constituiu, em 1993, uma comissão para definir critérios de avaliação de 

LD. E a partir de 1996, o MEC passou a subordinar a compra dos LD inscritos no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) a uma aprovação prévia efetuada por 

uma avaliação oficial sistemática. 

 

Essa avaliação do LD estava voltada apenas para o Ensino Fundamental, já que 

não havia uma política educacional pública do LD para o Ensino Médio. Contudo, no início 

de 2004, por intermédio da Secretaria de Educação Média e Tecnológica – SEMTEC, em 

parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o Governo 

Federal implantou o Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio, conforme 

PNLEM/2005.  

  A mesma política de avaliação do LD para o Ensino Fundamental, implantada 

em 1993, foi empreendida para a aquisição pelo Estado dos primeiros LD de português para o 

Ensino Médio. Esse programa, segundo apresentação no PNLEM/2005, será implantado 

gradativamente. Por isso, em 2005, apenas os alunos matriculados nas primeiras séries do 

Ensino Médio das regiões Norte e Nordeste receberão os exemplares, escolhidos pelos 

professores, dentre aqueles previamente selecionados por uma equipe de especialistas a 

serviço do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

  Os critérios de avaliação do LD de português, apresentados pelo MEC no 

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio - PNLEM (2004), de certa forma buscam, 
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principalmente, observar se a proposta metodológica indicada pelo(s) autor(es) do livro está 

de acordo com os Parâmetros e é efetivada no decorrer da obra. O livro, segundo o Catálogo 

do PNLEM/2005 (2004:7), “deve ser isento de erros conceituais ou preconceitos, deve 

incentivar o debate e estimular o trabalho do professor dentro e fora da sala de aula.” Com 

isso, o LD tem de atender a três exigências básicas: 

 
i) correção das informações, conceitos e procedimentos que integram o 

componente curricular;  

ii) adequação de sua proposta didático-pedagógica em relação à situação 

de ensino-aprendizagem e aos objetivos visados e 

iii) sintonia com a legislação e os demais instrumentos oficiais que 

regulamentam e orientam a Educação Nacional. (PNLEM, 2004:10). 

 

Além disso, o LD do Ensino Médio deverá atender a três finalidades 

principais: 1) favorecer a ampliação dos conhecimentos adquiridos ao longo do ensino 

fundamental; 2) oferecer informações capazes de contribuir para a inserção dos alunos no 

mercado de trabalho, o que implica a capacidade de buscar novos conhecimentos de forma 

autônoma e reflexiva, e 3) oferecer informações atualizadas, de forma a atuar como apoio à 

formação continuada do professor. Outros critérios, como a consideração das dimensões 

discursiva, semântica, sintática ou gramatical da língua(gem), e a valorização de seus 

diferentes usos, na modalidade escrita e falada, são indícios de uma perspectiva funcionalista 

da língua(gem), para os quais os LD deverão atentar. 

São essas exigências e princípios que procuraremos observar no LD de 

português para o Ensino Médio, que passaremos a analisar.  

 

4.2. O LD Português Maia: uma análise crítica 

 

  Segundo os professores entrevistados, a escolha do livro Português Maia foi 

motivada por sua proposta de ensino de língua que, de certa forma, parecia coerente com a 

proposta da nova matriz curricular que a escola passava a adotar naquele momento, início do 

ano letivo de 2000. A edição de 2000 trazia já na primeira folha do livro a indicação: “De 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio”. 

Além disso, mais adiante, na apresentação, o autor do livro afirma que o 

ensino de LP deve conduzir o aluno a: 
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compreender os significados em lugar de adquirir conhecimentos factuais; ser capaz 

de continuar aprendendo; preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania; ter 

autonomia intelectual e pensamento crítico; ter flexibilidade para adaptar-se a novas 

condições de ocupação; compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos e inferir a teoria a partir da prática. (Maia, 2000:3) 

 

Essas finalidades gerais são as mesmas apresentadas pelo artigo 35 da LDB nº 

9.394/96. Ao fazer referência a elas, o autor dá ao leitor, ou ao analista de sua obra, o direito 

de observar se elas realmente foram contempladas em seu livro.  

Nesse sentido, qualquer compêndio ou manual didático de português, que se 

diz de acordo com as novas diretrizes curriculares nacionais, deveria, necessariamente, 

apresentar uma proposta de ensino que levasse em conta a integração dos componentes da 

língua. Diferente das Gramáticas Normativas, que fixam categorias e funções lingüísticas, o 

LD de português, pela distinção apresentada no Catálogo do Programa Nacional do Livro 

para o Ensino Médio (2005:17), pode ser um compêndio ou um manual19. Como tal, ele deve 

reunir conhecimentos que vão além da prescrição lingüística, apresentando atividades, textos, 

literatura etc. Seguindo essa orientação, é no texto, por exemplo, que a língua deve ser vista 

em funcionamento e é na literatura que uma forma especial de se trabalhar com a linguagem 

deve ser apresentada ao aluno.  

  O fato de o livro Português Maia ter trazido os conteúdos de LP dispostos de 

forma aparentemente integrada pode ter levado os professores, naquele momento, a 

entenderem que o que ele propunha era de fato uma visão interdisciplinar da língua, sugerida 

pelos PCNEM/1999. É isso que percebemos no comentário feito pelo professor P1, em (50): 

 

(50) esse livro tem uma pequena abertura que trabalha a intertextualidade...no 

primeiro texto nós temos o texto literário e depois interpretado com outros textos 

literários e com outros textos também que não são literários...então acho que ele é 

bom nesse sentido...depois na parte gramatical também...ele procura trabalhar a 

parte gramatical com exemplos do texto anteriormente já lido que também ajuda 

muito a fazer essa interdisciplinaridade... (P1) 

 

Essa, porém, já não é mais a opinião da maioria dos professores investigados, 

como vimos no capítulo III, seção 3.6. Após quatro anos de utilização desse livro, os 

                                                 
19 Segundo o Catálogo do PNLEM (2005, p.17) “compêndio [é] o livro didático que visa primordialmente expor 

de forma sistemática todos os conteúdos curriculares mais relevantes da disciplina num determinado nível de 

ensino, deixando a cargo do professor a seleção e ordenação, a cada série e a cada aula. Pode ou não propor 

exercícios e atividades. Já o manual é o livro didático que se organiza basicamente como um roteiro de 

atividades de ensino/aprendizagem, concebidas e organizadas de acordo com uma determinada prática docente. 

Por isso mesmo, sempre traz exercícios e atividades e tende a organizar-se por série.”  
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professores têm demonstrado insatisfação em relação a ele, cogitando, inclusive, outra obra 

para as primeiras séries do Ensino Médio.  

As considerações aqui levantadas mais uma vez justificam a necessidade de 

realizarmos uma análise do LD adotado pelos professores entrevistados.  

O manual Português Maia possui 447 páginas, divididas em 48 unidades. Cada 

unidade apresenta as seguintes seções: “texto”, “margens do texto”, “horizontes do texto”, 

“intertextualidade”, “comunicação e expressão”, “prática de linguagem”, “produção de texto”. 

A partir da terceira unidade, aparece a seção “gramática”, e a seção “comunicação e 

expressão” é substituída, a partir da sétima unidade, pela seção “literatura”. Além disso, 

analisaremos, também, o Manual do Professor, publicado na mesma obra. Ele aparece no final 

do Livro do Professor e possui 40 páginas. Nele são apresentadas as respostas aos exercícios 

propostos em suas unidades e sugestões de atividades.  

  Halliday et al. (1974:199), ao falarem sobre o compromisso do autor de um 

compêndio ou de um manual didático, dizem que este 

 

deve ter algum conhecimento da atividade relativa à língua e dos fundamentos da 

teoria lingüística subjacente a uma boa descrição, do contrário quase certamente 

malogrará em fazer o melhor uso de quaisquer métodos pedagógicos que procura, em 

seus livros, aplicar. Do mesmo modo, os professores de língua encontrarão utilidade 

nesse conhecimento. 

 

  É com base nesses fundamentos que procuraremos responder à seguinte 

questão: “A proposta apresentada pelo LD ‘Português Maia’ corresponde a uma visão 

interacionista e funcional da linguagem, assim sugerida pelos PCNEM/1999?” 

Partindo do princípio da obrigatoriedade que todo autor de LD tem em 

conhecer os fundamentos das teorias lingüísticas, verificamos de que forma o conceito de 

língua é apresentado por Maia (2000) em seu manual didático.  

Segundo o autor, a língua “é um código que utiliza um grande número de 

signos (...), com suas regras de combinação (lugar na frase, seleção de palavras, concordância, 

regência etc.)” (Maia, 2000:13). 

Essa concepção nos remete ao modelo de comunicação de Jakobson (1973) e a 

uma visão teleológica da língua, em que ela é vista apenas com a finalidade comunicativa, 

informativa, amplamente discutida em diferentes momentos deste trabalho. Aliado a isso, o 

autor acrescenta características que fazem parte de uma outra instância de categorização, que 
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é a sintaxe da língua com seus arranjos e ordenações. Ao apresentar a língua apenas como 

“código”, o autor do livro desconsidera o seu caráter dinâmico e funcional e demonstra não 

ter noção dos seus interdomínios: informacional, interacional e semântico. 

Essa seria uma primeira incoerência entre a proposta do livro e a orientação da 

LDB 9.394/96. Segundo as diretrizes, a língua é “geradora de significação e integradora da 

organização do mundo e da própria identidade” (PCNEM, 1999, p.107), além disso, possui 

uma proposta interdisciplinar. Não podemos negar que, ainda no início do livro, o autor 

apresente esse aspecto da língua: “os textos, orais ou escritos, buscam sempre um efeito sobre 

o receptor” (Maia, 2000:24). Contudo, a finalidade, nesse caso, é apenas a de introduzir o 

conteúdo sobre as funções da linguagem postuladas por Jakobson. 

  Ainda sobre a definição de língua, Maia (2000) a associa ao conceito de signo 

que, como veremos, acaba por representar um sério problema conceitual na obra. Para definir 

o que é signo, o autor recorre à clássica dicotomia saussuriana: significante e significado. Ao 

tentar simplificar o significado de ambos, contudo, acaba por mostrar alguns equívocos de 

representação conceitual. Ele define o significante como “sons da fala, imagem gráfica, 

desenho” (Maia, 2000:13), distorcendo a noção de “imagem acústica” apresentada pelos 

discípulos de Saussure no Curso de lingüística geral, em 1916. O autor também confunde a 

noção de “signo” com a de “símbolo”, na seguinte explicação: 

 

No código de trânsito, por exemplo, uma placa triangular é signo de perigo. A forma 

triangular, captada visualmente, constitui o significante, ao qual está associado um 

significado: a eventualidade de uma situação de perigo. (Maia, 2000, p.14) 

 

  O problema está em como o autor apresenta esse exemplo em seu livro, 

fazendo com que o aluno o relacione com a definição de signo lingüístico que aparece logo 

abaixo na página. Se o professor não interferir nessa explicação, ao aluno ficará a idéia de que 

a representação do signo lingüístico se dá no mesmo nível da representação do símbolo20. 

  Para Saussure, a diferença básica entre “signo” e “símbolo” reside no fato de, 

ao contrário do primeiro, este último “ser jamais completamente arbitrário” (Saussure, 

1998:82). Sem essa ressalva, é, conceitualmente, problemático reduzir a noção de signo 

lingüístico à de símbolo, como o livro em análise faz.  

                                                 
20 Queremos com esse exemplo apenas indicar um caso de fragilidade conceitual apresentada no livro 

relacionado a conceitos que são básicos para a lingüística. Reconhecemos a complexidade desse assunto tanto no 

que se refere ao seu conceito, como também no seu ensino na educação básica.  
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Em um segundo momento de nossa análise, chamou-nos atenção a forma como 

o livro Português Maia foi organizado. Ele possui 48 unidades, cada uma dividida em: 

“texto”, “margens do texto”, “horizontes do texto”, “intertextualidade”, “comunicação e 

expressão” (até a unidade 6), “prática da linguagem”, “produção de textos”, “gramática” e 

“literatura” (a partir da unidade 7). Para um livro que diz, no Manual do professor, ter feito 

“cuidadosa reflexão” das novas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, como admitir 

tamanha fragmentação dos conteúdos? 

  Para responder a essa questão, temos que, novamente, retomar o que a nova 

LDB propõe para integração entre os conteúdos que são inerentes à LP, como a gramática, o 

texto e a literatura. Segundo o documento, a finalidade está em incorporar ao ensino de LP 

“uma perspectiva maior, que é a linguagem, entendida como um espaço dialógico, em que os 

locutores se comunicam” (PCNEM,1999, p.144). Essa não nos parece ser, contudo, a proposta 

do livro que, na sistematização do estudo dos conteúdos de LP, divide-os em seções 

intituladas “comunicação e expressão”, “prática de linguagem” e “gramática”, dando ao 

aluno, e também ao professor, a noção de que comunicação, linguagem e gramática são 

atividades totalmente desvinculadas no processamento lingüístico. 

  Como “comunicação e expressão”, o livro tenta apresentar os fenômenos 

lingüísticos e extralingüísticos que estão na base da comunicação verbal. Com isso, ele acaba 

por separar os componentes semântico e pragmático do estudo das funções desempenhadas 

pelas expressões lingüísticas. É nessa seção, por exemplo, que ele coloca as funções da 

linguagem de Jakobson, dizendo que “os textos, orais ou escritos, buscam sempre um efeito 

sobre o receptor” (Maia, 2000:24). Ele não demonstra, entretanto, como esse “efeito sobre o 

receptor” é construído lingüisticamente. Tanto é que, na seção “prática da linguagem”, são 

apresentados apenas exercícios do tipo: “identifique as funções da linguagem predominantes 

nos seguintes textos” (Maia, 2000:26), sem sugerir ao aluno que reflita sobre isso.  

  A seção “prática da linguagem” é, na verdade, onde o autor apresenta 

atividades relacionadas aos conteúdos que foram trabalhados na seção “comunicação e 

expressão”. Isso vai ocorrer até a unidade sete, quando a literatura (em alguns casos, apenas a 

história da literatura!) começa a ser abordada sistematicamente. A partir daí, a seção “prática 

da linguagem” passa a apresentar exercícios de literatura, até que é substituída, a partir da 

unidade treze, pela seção “atividades”, que segue o mesmo estilo anterior. 



 119 

  Sobre a gramática, no Manual do professor, assim o autor se expressa: “o 

conteúdo gramatical parte da vivência do estudante e, por isso, evitamos exceções e exemplos 

raros, armadilhas que desestimulam o estudo da Língua Portuguesa” (Maia, 2000:3).  

  Ainda que isso venha a ser considerado, o que observamos, na seção 

gramatical, são atividades que pedem apenas para que o aluno classifique, siga o modelo, 

transforme enunciados soltos, preencha lacunas, sem uma preocupação sistematizada com a 

reflexão sobre os fatos da língua. As propostas são do tipo: “assinale as sílabas átonas da 

palavra Ipanema” (p.35); “copie em seu caderno as palavras abaixo, substituindo o símbolo 

por S ou Z” (p.43); “identifique os elementos mórficos destacados nos seguintes vocábulos” 

(p.117); “transcreva todos os substantivos do texto, classificando-os” (p.191) e assim por 

diante.   

A maioria das propostas de exercício dessa seção aparece descontextualizada. 

Assim como os LD tradicionais, os conteúdos de fonologia, morfologia, sintaxe e semântica 

estão desvinculados no livro. Também não encontramos atividades que propiciem reflexões 

sobre o caráter variável da língua, nem mesmo algum estudo sobre a modalidade oral.  

 A sintaxe é tratada com exclusividade a partir da página 296, quando o autor 

começa a introduzir os termos da oração. À semântica é dada maior relevância nas seções 

“comunicação e expressão” e “prática da linguagem” e não na seção de “gramática”.  

  Se retomarmos novamente as indicações da LDB, perceberemos que o livro 

apresenta outra contradição. Isso porque, segundo as novas diretrizes, “a unidade básica da 

linguagem verbal é o texto” (PCNEM, 1999:139). Este, por sua vez, é definido pelos PCNEM 

(op. cit.) como “a fala e o discurso que se produz, e a função comunicativa”. No Português 

Maia, entretanto, essa noção de texto como uma realização comunicativa, que faz parte de um 

contexto sócio-histórico determinado, não é considerada. Exemplo disso é o exercício que 

transcrevemos abaixo e que foi retirado da página 155 do livro (colocamos, no final de cada 

item, a reposta indicada pelo LD no Manual do professor): 

 

Copie as frases que seguem em seu caderno completando-as com o pronome de 

tratamento adequado: 

 

a) Enviamos a __ a estatística do atendimento ao consumidor realizada por nossa 

empresa no primeiro semestre deste ano. (Vossa Senhoria) 

b) Esperamos que __ continue a impor a autoridade desse Tribunal Superior da 

República. (Vossa Excelência) 

c) Certos de que __ transmitirá nossas apreensões aos sacerdotes de sua diocese... 

(Vossa Reverendíssima) 



 120 

d) Solicitamos a__ revisão da prova de Língua Portuguesa. (Vossa Senhoria) 

e) Remetemos a __ as determinações do Senhor Diretor relativas ao funcionamento do 

setor administrativo, de sua responsabilidade. (Vossa Senhoria) 

f) Acreditamos que a decisão de __ afetará a qualidade dos programas de pós-

graduação desta universidade. (Vossa Magnificência) 

       (Maia, 2000:155) 

 

  Inicialmente, o que nos causa um certo estranhamento nesse exercício é o fato 

de tais frases não evidenciarem a razão básica de todo processamento lingüístico, a interação 

comunicativa, evidenciadas por Dik (1989) e Halliday (1973). Quem está falando em cada 

frase? Para quem esse sujeito fala? Em que contexto? As manobras enunciativas orientadas 

pelo centro dêitico não foram consideradas. 

Pode-se, entretanto, levantar o argumento de que, nas frases do exercício, a 

observação de algumas expressões lexicais, como “Tribunal Superior da República” e 

“sacerdotes”, pode conduzir o aluno aos pronomes de tratamento “Vossa Excelência” e 

“Vossa Reverendíssima”, respostas indicadas pelo livro no Manual do professor. Tal 

argumento, contudo, esbarra no fato de que, para muitos alunos, essas expressões não 

recuperam com eficiência o contexto comunicativo desses enunciados, pois não há uma 

situação enunciativa complexa: quem é o enunciador? e de que lugar ele fala? 

No caso do item (b), por exemplo, poderia ser muito bem uma pessoa falando 

para uma autoridade policial que estivesse, naquele momento, exigindo ordem no Tribunal. E, 

nesse caso, caberia, sem problema, um “Vossa Senhoria” e até mesmo um “Senhor”. No item 

(c), a indefinição de quem recebe a informação ainda é maior, motivada, inclusive, pelo 

emprego dos pronomes “nossa” e “sua”, pois não há nada na frase que recupere seu sentido. 

Esses pronomes não indicam claramente o que ou quem representam. No caso do pronome 

“sua”, não é possível afirmar categoricamente a quem essa relação hierárquica se relaciona, se 

a um bispo, como indica, novamente, a resposta do Manual do professor, e aí o emprego do 

pronome de tratamento “Vossa Reverendíssima”, ou se a uma pessoa comum, ou a um outro 

representante eclesiástico. O caso do item (f) é ainda mais complicado, pois como o aluno irá 

inferir que o pronome indicado pelo Manual do professor como “certo” é “Vossa 

Magnificência”? Inacreditável. 

Dois são os principais problemas desse exercício: 1º) a falta de um contexto 

para cada enunciado, bem como da definição de seus interlocutores e 2º) a inflexibilidade das 

respostas dadas pelo Manual do professor, que não considera outras possibilidades. 
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  Em relação ao estudo da literatura, o que percebemos é que ele também 

aparece desvinculado dos demais componentes da língua. A periodização literária segue a 

mesma seqüência dos livros escolares tradicionais de literatura: do Trovadorismo ao 

Modernismo, ou Pós-Modernismo. A abordagem também é a mesma, ou seja, primeiro é 

apresentado um texto para exemplificar determinado estilo literário, em seguida uma 

interpretação (“margens do texto”), logo após a historiografia (contexto histórico, 

características da escola e os principais autores). 

Junto ao estudo da literatura, o livro apresenta a seção “intertextualidade”, cujo 

objetivo é relacionar o tema que foi abordado no texto literário com um contexto mais atual. 

Um exemplo é o texto “Auto da barca do inferno”, de Gil Vicente, apresentado na unidade 

sobre o Humanismo e depois cotejado com o texto “Auto da compadecida” de Ariano 

Suassuna. (Maia, 2000:110-112).  

  Ainda dentro do componente literário, são propostas atividades denominadas 

“horizontes do texto”. Nelas, o autor levanta algumas questões pertinentes ao texto e que 

podem ser discutidas pelos alunos em forma de debate com temas contemporâneos.  

  Em relação ao componente de produção de texto, o livro apresenta uma 

proposta em que o aluno reproduz o discurso da escola (Geraldi, 2001). O que há é uma 

divisão dessa produção. A redação escolar, com os famosos tipos textuais: dissertação, 

narração, descrição; e, a elaboração de textos técnicos, numa seção denominada 

“profissionalização”. Nessa seção, são apresentados exemplos de textos comerciais e oficiais, 

como carta, currículo e convite. Contudo, as características desses textos, enquanto 

manifestação de ações humanas, ou seja, enquanto gêneros discursivos, não são consideradas, 

ficando as orientações de tais atividades de produção escrita presas apenas às questões 

formais, como indicação do que deve conter, por exemplo, num ofício (cf. Maia, 2000:137). 

  A sugestão de trabalhar textos do gênero comercial e oficial está de acordo 

com uma das finalidades do Ensino Médio, proposta pela nova LDB, que diz respeito à 

preparação do jovem para o mercado de trabalho. O que se percebe, contudo, é que o autor 

perde uma oportunidade preciosa de trabalhar as questões inerentes a qualquer texto, mas 

especiais nesse caso, que são: para quem se escreve? com que motivo? esperando que tipo de 

resposta? como se deve escrever, ou seja, que linguagem utilizar? Além de levantar questões 

sobre as determinações que a língua sofre das instituições que dela fazem uso. 

  As propostas de produção de texto são esporádicas no livro e, quando 

aparecem, trazem pouca informação para que o aluno compreenda exatamente o que deve 
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elaborar e para quem. Um exemplo que ilustra bem essa questão pode ser visto na seguinte 

proposta apresentada por Maia (2000:426): “escreva uma dissertação com o tema que foi 

discutido nos Horizontes do texto desta Unidade. Dê-lhe um título apropriado.” Para 

entendermos melhor do que trata essa proposta, citamos o trecho indicado pelo LD da seção 

“Horizontes do texto”: 

 
Muitas são as situações que exigem desabafos: uma desilusão amorosa, a perda de um 

ente querido, uma grande decepção profissional, uma traição etc. Ouvimos uns aos 

outros nesses momentos. Mas será que conseguimos passar o nosso verdadeiro 

sentimento através das palavras? E o outro que nos ouve? Por maior que seja o seu 

interesse em ajudar-nos, pode realmente entender em todas as ocasiões o que 

realmente estamos sentindo? Por quê? (Maia, 2000:419). 

 

  Mas, afinal, qual é o tema sugerido no trecho que acabamos de citar? O 

“desabafo”?! Se não é tão fácil assim encontrá-lo nos “horizontes do texto”, o que dizer então 

da elaboração de uma dissertação nessas condições? Não é muito difícil prever o que 

acontecerá e sobre quem recairá a culpa. 

Vale ressaltar ainda que, em dois momentos no livro, na apresentação e na 

carta ao professor, o autor afirma que os jovens “não podem mais ser reféns do vestibular 

gerador de uma padronização desqualificada” (Maia, 2000:3), contudo, no final das unidades 

20 e 48, ele propõe uma “revisão de gramática e literatura”, composta, exclusivamente, por 

atividades retiradas de diversos vestibulares nacionais. No seu discurso, o LD está 

desconsiderando que algumas universidades brasileiras, principalmente as públicas, estão 

revendo o modelo de suas provas, para torná-las mais reflexivas e menos padronizadas, 

justamente para não destoarem da proposta da nova LDB e dos PCNEM. O que já 

comentamos no capítulo anterior. 

  A partir dessa análise, poderíamos dizer que a proposta de ensino de língua que 

o livro diz apresentar não se efetiva na prática, ou seja, no desenvolvimento de seus 

conteúdos.  

  Ao aluno e ao professor estão sendo repassadas informações que, na busca da 

simplificação teórica, apresentam, inclusive, incoerência conceitual, como vimos no caso da 

definição de signo dada por Maia (2000). Soma-se a isso o discurso do “aprender pela 

prática” que, na verdade, é representado no livro com baixa densidade conceitual e alto índice 

de propostas de exercícios, sem nenhum propósito reflexivo, como indicado no exercício 

sobre pronomes de tratamento. Exemplo que nega um dos princípios básicos da interação 
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verbal, segundo o modelo de Dik (1989): a consideração de que a língua desempenha outros 

papéis que apenas o de comunicação.  

Para respondermos à questão que levantamos no início deste estudo, podemos 

dizer que, apesar de propor-se inovador, o livro apresenta os conteúdos de LP de forma 

tradicional. A gramática aparece separada do texto, a literatura é historiográfica e a produção 

de texto ainda está presa ao modelo de tipos discursivos (narração, descrição, dissertação). 

A compreensão de texto é um outro aspecto que merece ser estudado no LD 

Português Maia, visto que o livro parece abordá-la de dois modos: como atividade subjetiva 

(ligada apenas às experiências do aluno) e como atividade de decodificação, formada por 

perguntas do tipo: “O que levou Tião a não participar da greve?”, em que a pergunta foi 

elaborada a partir de um fragmento do texto “Greve” de Gianfrancesco Guarnieri (Maia, 

2000:87). A resposta é “medo de perder o emprego” e está explícita na fala do personagem 

Tião. Marcuschi (2002) revela que os exercícios de compreensão dos LD raramente levam a 

reflexões críticas sobre o texto e não permitem expansão ou construção de sentido, o que 

sugere a noção de que compreender é apenas identificar conteúdos. 

Reconhecemos que a maioria dos LD que se propõem de acordo com uma 

visão interdisciplinar de língua(gem) terá, nas propostas de suas atividades, o grande desafio 

para tornar concreta essa metodologia. Nesse sentido, a questão talvez esteja nos 

conhecimentos teóricos, sustentados por uma concepção de linguagem que atente para a 

multiplicidade das relações lingüísticas, para as relações interativas, que realizam gêneros. 

Isso não significa que uma determinada teoria terá a pretensão de dar conta de toda a 

complexidade que é a língua e seu ensino, como bem afirmam Halliday et al. (1974), mas 

poderá indicar caminhos somando-se ao que se vêm tentando e, assim, quem sabe, obter êxito.  

Acreditamos, ainda, que todas as questões apontadas nesta seção sobre o LD 

Português Maia contribuíram, de algum modo, para que os professores continuassem a 

perceber a língua desvinculada da literatura, assim como a gramática separada do texto, uma 

vez que, de acordo com esse manual didático, a língua é concebida apenas como “código” de 

alcance social restrito à informação. Isso explica também o fato de os professores terem-no 

criticado e afirmado, como dito em (48), que ele não representava “aquilo que a escola 

espera” e, em (47), “que ele é fraco” para o ensino de LP. Mesmo que esse material didático 

não tenha auxiliado o professor na sua tarefa de proporcionar um ensino de língua que 

considerasse a inter-relação entre os componentes da linguagem, como a gramática, o texto, a 
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leitura e a literatura, nos quatro anos que foi adotado pela escola, pelo menos, acreditamos, 

suscitou nesses educadores uma mentalidade crítica, mais aberta e vigilante.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Embora já tenhamos feito algumas considerações e apontado situações práticas, 

em que língua, literatura, texto, leitura e escrita podem se relacionar em atividades 

interdisciplinares de LP, é chegado o momento de apresentarmos as considerações que, longe 

te terem o caráter de conclusão, sintetizam as análises apresentadas nesta dissertação. 

Como a maioria das pesquisas em lingüística aplicada ao ensino da língua 

materna, esta também nasceu de uma necessidade de compreensão de determinado fato que 

inquietava os professores de LP do Ensino Médio e que pode ser resumida na seguinte 

questão: como efetivar uma prática de ensino de LP com caráter interdisciplinar no Ensino 

Médio?, e que desencadeou as duas perguntas norteadoras desta pesquisa: 1) o que significa 

um ensino interdisciplinar de LP?, e, 2) como efetivar uma prática de ensino de LP no Ensino 

Médio que considere a integração entre a gramática, a produção de texto, a leitura e a 

literatura? 

Para tentar respondê-las, inicialmente, tivemos de compreender o que 

significava essa “interdisciplinaridade” no ensino de língua materna. Para isso, adotamos uma 

concepção funcionalista ampla da linguagem, que concebe a língua como instrumento de 

interação social e não suficiente em si (cf. Halliday, 1973; Halliday et al., 1974; Dik, 1989, 

Neves, 1997, 2001a, 2001b, 2002, 2003).  

Além disso, realizamos um estudo de caso, cujo objetivo foi observar como o 

professor de LP do Ensino Médio compreendia essa proposta interdisciplinar e como ele a 

estava tentando efetivar em suas aulas. Esse estudo, por sua vez, nos conduziu ao LD adotado 

pela escola cuja análise foi apresentada no capítulo IV desta dissertação. 

A perspectiva interdisciplinar, no ensino de língua materna, deve se pautar na 

compreensão, interpretação e produção de textos e na superação da dicotomia língua e 

literatura. Essas foram as orientações que chegaram aos professores de LP do Ensino Médio, 

por meio dos PCNEM (1999), a partir das quais eles tiveram de rever sua prática pedagógica, 

o que, em muitos casos, exigiu a superação do modelo “disciplinar”, caracterizado pela 

divisão em disciplinas distintas dos componentes da língua(gem), como a gramática, a 
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leitura/literatura e a produção de texto, por uma concepção interacionista e social da 

linguagem: “a linguagem verbal é dialógica e só podemos analisá-la em funcionamento” 

(PCNEM, 1999:143), chamada pelos Parâmetros de “eixo interdisciplinar”.  

  O reconhecimento do aspecto dinâmico, interativo, interdisciplinar e social da 

língua(gem) conduziram-nos a alguns princípios funcionalistas, os quais, segundo de 

Beaugrande (1993, apud Neves, 1997), têm como uma de suas características a consideração 

da integração dos diversos componentes da língua, como o pragmático, o semântico, o 

sintático e o discursivo. Por essa razão que o texto é compreendido como unidade básica de 

análise, uma vez que representa a manifestação desses componentes da língua(gem).  

  O que percebemos é que, para a efetivação de uma prática de ensino de LP com 

caráter interdisciplinar, o texto (literário ou não-literário) deve deixar de ocupar o espaço 

periférico nas aulas de língua materna e de literatura e se tornar o centro das atenções. É por 

meio do texto que, como vimos no modelo funcional de Halliday (1973), as funções de 

conhecer o mundo e de interagir com o outro se materializam, ou seja, é pela função textual 

“que a língua se torna texto” (Halliday, 1973:159). A própria literatura, por produzir-se em 

texto, apresenta tais funções, uma vez que ela é, como sugere Candido (1985:244), uma 

espécie de objeto construído com estrutura e significado, uma forma de expressão, porque 

manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos sociais e uma forma de 

conhecimento. Como elaboração artística da linguagem, o texto literário também não deixa de 

evidenciar uma dimensão funcional de uso da língua(gem).  

  Esses foram os princípios que nos auxiliaram na compreensão da natureza 

interdisciplinar da linguagem que culminou no esquema apresentado no final do capítulo I 

desta dissertação, a partir de uma reinterpretação do trabalho de Casseb-Galvão (2005), e que 

recuperamos neste momento: 

 

Linguagem 

    

língua 

produção    gramática    interpretação 

(fala, escrita)    texto      (leitura) 

   (literário, ordinário) 

 



 127 

  De acordo com esse esquema, é por meio da linguagem que a língua se 

manifesta. É na interação verbal que a gramática, que constitui a própria língua, se realiza no 

texto (oral, escrito, literário ou não-literário), via produção (escrita ou falada) e interpretação 

(leitura). Isso demonstra que a língua(gem) se processa pela interação de vários componentes 

que, na “didatizaçã” do ensino da língua, foram separados e mantidos isolados, inclusive, por 

disciplinas distintas, como de Gramática, Literatura e Redação, e que agora se tenta recuperar 

por uma concepção de ensino que não separa o sujeito dos usos que ele faz da língua(gem). 

  De algum modo, essa concepção tem forçado uma nova prática por parte dos 

professores de LP, que, embora ainda tenham dúvidas do “como fazer” um ensino 

interdisciplinar de LP, demonstraram, a partir de nosso estudo de caso: 

 indício de que se tem tentado substituir a tradição do ensino apenas normativo por 

uma concepção mais interacionista e social da linguagem. Contudo, a maioria dos 

professores evidenciou não ter muita clareza dessa outra concepção – a natureza 

interdisciplinar da língua(gem) – por falta de um maior aprofundamento teórico, 

entretanto apresentam indicativos dessa concepção; 

 o ensino de língua deixou de ser, para quase todos eles, sinônimo de estudo de 

gramática; 

 esse deslocamento do estudo da gramática como centro das atenções nas aulas de LP 

acabou por gerar duas situações: a primeira é a falta, novamente, de um maior 

entendimento sobre o que é um estudo de gramática no Ensino Médio na perspectiva 

do estudo da linguagem (PCNEM, 1999), e o segundo é de como ela pode contribuir 

para a reflexão dos vários usos da língua; 

 dúvida semelhante ocorre quanto ao ensino da literatura, em que oscilam dois tipos de 

compreensão. Aquela criticada por Osakabe (2001), em que a literatura é concebida 

como um conjunto externo de algumas obras catalogadas e consagradas pela crítica, e 

a outra, sugerida pelos PCNEM (1999) e defendida por Frederico e Osakabe (2004), 

na qual a literatura deve ser concebida como uma experiência sensível com o texto 

literário, único uso da linguagem, segundo Halliday et al (1974), em que a finalidade é 

usar a língua. E é justamente essa relação entre língua e literatura que ainda não foi 

compreendida. O conflito está instaurado; 

 há uma compreensão do texto como unidade básica de estudo da língua (Cf. Halliday 

et al., 1974; Dik, 1989; Neves, 2001a), contudo, o reconhecimento de que o texto é a 
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própria materialização das funções informativas e interativas da linguagem e que são 

essas funções que determinam sua gramática (Cf. Halliday, 1973) ainda não está muito 

presente na prática de ensino avaliada. Não negamos, entretanto, que há indícios de 

que essa função do texto já permeie a ação de alguns professores;  

 a produção de texto não recebeu muito enfoque na fala dos professores. O que se 

percebe é que ela ainda tem se resumido à produção de redações escolares (cf. Geraldi, 

2001); 

 o estudo da modalidade oral da língua ainda é pouco considerado pelos professores;  

 a avaliação do LD adotado na escola demonstrou que os professores têm questionado a 

qualidade desse material. Embora, eles o tenham adotado acreditando que auxiliaria na 

efetivação da proposta pedagógica da escola, com o passar do tempo, perceberam que 

o LD em questão não assegurava um ensino reflexivo da língua(gem) nem mesmo 

estabelecia a relação (interdisciplinar) dos componentes da LP. A análise do livro 

acabou por confirmar o que alguns dos professores já haviam percebido 

intuitivamente; 

Todas essas constatações nos possibilitaram perceber que o professor, apesar 

de algumas limitações já citadas, como a falta de um estudo mais aprofundado das teorias que 

sustentam os PCNEM (1999), por exemplo, e que respaldam uma visão mais interacional, 

funcional e dinâmica da língua(gem), têm se empenhado na re-significação do ensino de LP 

com vistas à integração dos componentes da linguagem. Para isso, muitos professores estão 

tendo de (re)construir suas concepções sobre língua, linguagem, gramática, texto, produção 

escrita e oral, literatura, a fim de ter uma prática adequada à proposta de ensino de língua que 

se pretende mais reflexiva, mais contextualizada e menos fragmentada, que desenvolva no 

aluno as competências sócio-interativas, lingüísticas, reflexivas e estilísticas, como sugerem 

os Parâmetros Curriculares. 

As dificuldades e conflitos ocasionados por essa fase de transição no ensino de 

LP no Brasil estão bem marcados na fala de um dos professores: 

a gente não sabe se é o melhor... de como trabalhar a LP e a literatura e a 

produção de texto de forma integrada... mas na verdade nós não temos um 

modelo... nós estamos aí nos debatendo pra cá e pra lá com a ajuda de colegas 

e ajuda do professor da universidade... com muitas teorias novas... muitas 

mudanças... eu acho que nós estamos sofrendo muito com esse processo de 

transição porque se exigem do professor muitas mudanças na prática mas não 

temos nenhum subsídio de material de leitura... nossa estrutura não nos 
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ajuda... então você quer mudar...você quer inovar... mas você tem 

dificuldades... .vai depender muito do professor na verdade porque você não 

pode contar com estrutura e nem com apoio de material...então vai depender 

de o professor realmente querer... ir buscar... ir atrás.. (...) e tem muitos 

professores que são acomodados e que não querem mais... não tem essa 

vontade de pesquisar... ir atrás... (P1) 

 

  Esse relato sintetiza questões que já foram mencionadas neste estudo, como o 

modo como as propostas para o ensino são impostas pelo governo, a escassez de bibliografia e 

o compromisso do professor em querer mudar.  

Durante nossa pesquisa, reconhecemos que não fora fácil reunir tantas vozes 

para dialogar sobre o mesmo assunto: a língua(gem) e seu ensino com caráter interdisciplinar, 

porque muitos dos textos que encontramos, ou focavam o ensino da gramática, ou o ensino da 

literatura, e apenas sugeriam possibilidades de interação entre esses componentes. Muitas 

pesquisas no terreno da língua(gem) ainda fazem questão de demarcar seu território, a fim de 

garantir o aspecto científico de seus resultados. Assim, o que percebemos é que, mesmo que 

os vários estudos sobre o ensino de língua no Brasil reconheçam a unidade do texto e a 

relação entre língua e literatura, e que defendemos em nosso trabalho, a maioria concentra 

seus estudos em apenas um aspecto, como o ensino da gramática, da literatura, ou do texto, 

por exemplo. Com isso, acabam se tornando vítimas daquilo que eles próprios acusam. É o 

que ocorre, em certas circunstâncias, nos estudos de Travaglia (1998:111), que, apesar de 

reconhecer que “a gramática de uso pode e deve ser trabalhada a partir das produções orais 

e/ou escritas de alunos e de outros produtores de textos de todos os tipos (inclusive os 

literários, mas não só eles)”, sugere atividades baseadas em frase isoladas, em que o professor 

fala uma sentença e o aluno, literalmente, a repete: “Professor = O carro novo é bom. Aluno = 

O carro novo é bom.” (op. cit.:112). 

Isso nos mostra que, embora as discussões sobre a interdisciplinaridade já 

tenham mais de trinta anos no Brasil, conforme nos indica Fazenda (1994), a fragmentação do 

conhecimento ainda é muito forte, mesmo quando o objeto de estudo é a língua e a literatura, 

que, segundo Osakabe (2004), por natureza, já estão integradas. Contudo, a percepção dessa 

integração ainda carece de uma concepção de língua(gem) que não se reduza apenas à análise 

de aspectos formais, mas que valorize as dimensões semântica, pragmática e discursiva que 

constituem a própria língua(gem). Reconhecer que a língua não é apenas um instrumento de 

comunicação mas que ela pressupõe a interação humana, requisito básico para sua existência 

e constituição, e que se manifesta via texto, talvez seja um caminho para a efetivação de uma 
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prática de ensino de LP com caráter interdisciplinar. Não queremos com isso desconsiderar a 

identidade dos vários saberes, como o lingüístico e o literário, por exemplo, defendemos, 

apenas, a interseção entre eles, uma vez que ambos partem da mesma unidade: o homem. 

  Numa reflexão como a exposta nesta pesquisa, que procurou compreender, à 

luz de uma teoria lingüística, o processo de re-significação de uma prática pedagógica, as 

considerações nunca terão o caráter finalizador. Como nos lembram Halliday et al. (1974), as 

teorias sempre podem ser substituídas por outras melhores, novos fatos podem ser descobertos 

e novas sínteses feitas. As próprias aplicações são uma excelente fonte de feedbak. 

Parafraseando novamente Halliday et al. (1974), naturalmente se uma teoria lingüística pode 

ser usada para fazer melhores descrições das línguas, então ela também tem uma contribuição 

a dar em qualquer situação na qual se ensine uma língua. Cabe aos órgãos de formação de 

professor, e ao próprio professor, reinterpretar e filtrar as orientações relevantes e aí aplicá-las 

na sala de aula. 
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ANEXO A – Questionários 

ANEXO B – Entrevistas 

 

QUESTIONÁRIOS  

 
PROFESSOR PI 
 
01 – Quanto à formação (você pode marcar mais de uma alternativa) 
( X) graduada em Letras 
(X ) especialista – Indicar sua especialidade LÍNGUA PORTUGUESA 
(    ) formado em outra área – Especificá-la  
 
02 – Há quanto tempo você atua como professor de Língua Portuguesa? 6 ANOS 
  
03 – Na E. E. Antonio C. Côrtes, você leciona para: 
 (    ) Ensino Fundamental 
 ( X ) Ensino Médio 
 (    ) Atualmente não está em sala de aula. Por quê?  
 
04 – Você participa de algum grupo de estudo? Em caso afirmativo, especifique-o, 
indicando nome, horário e há quanto tempo. Qual a proposta/objetivo desse grupo? 
 
“Participo de um grupo de estudo de nossa escola que existe há 6 anos, freqüento-o 
todas às quartas-feiras, no período vespertino, há mais de três anos. O nosso grupo 
busca, por meio de estudos de referenciais teóricos, como Paulo Freire, Weber, 
Gramsci, Max, Dewey e outros; um novo paradigma para a educação.” 
 
05 – Para você, o que significa “ensinar Língua Portuguesa”? Por quê? e para quê?  
 
“Ensinar a Língua Portuguesa significa para mim uma grande responsabilidade em 
desenvolver no aluno várias habilidades que são fundamentais para sua vida. O 
estudo da Língua Portuguesa propicia ao aluno o desenvolvimento de uma boa 
oratória, um posicionamento crítico diante das vaias intenções de um texto, 
contextualizar os fatos estudados com sua realidade, conhecer o mundo por meio da 
leitura de diversos livros e tantas outras coisas mais. Cabe a nós professores a 
sensibilizar os alunos dos benefícios que o estudo da Língua Portuguesa pode nos 
oferecer.” 
 
06 – Para você, o que é língua/linguagem? 
 
“A língua é uma combinação de signos e regras, que constituem a linguagem oral ou 
escrita de uma coletividade. A linguagem possibilita a comunicação entre os 
homens, podendo ser verbal ou não.” 
 
07 – Quando surge uma dúvida sobre determinado conteúdo de Língua Portuguesa, 
de que forma você a soluciona? 
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“Quando surge uma dúvida sobre determinado conteúdo de Língua Portuguesa, 
procuro pesquisar e trocar idéias com os colegas.” 
 
08 – Você já tem experiência no ensino interdisciplinar. Você acha uma proposta 
válida? Por quê? 
 
“Já tive uma experiência muito interessante com um professor de história. Ele foi 
extremamente prestativo em auxiliar-me no contexto histórico das escolas literárias 
que estava ministrando. Apesar de ter sido uma interdisciplinaridade informal, 
percebi que os alunos conseguiam fazer associações interessantes, pois estávamos 
falando a mesma linguagem. A proposta é muito válida, porém, encontramos 
resistência dos professores em fazer esta conexão, apesar de estarmos trabalhando 
por área.” 
 
09 – Como você vem tentando ensinar Literatura/Leitura, Redação e Gramática de 
forma conjunta? 
 
“Eu venho tentando ensina-las de forma que sejam destacadas as suas 
particularidades por meio das possibilidades de aprendizagem que o texto oferece. 
Para isso acontecer de forma coerente, depende da capacidade do professor em 
detecta-las e contextualizá-las de acordo com as necessidades de seu público alvo.” 
 
10 – Você usa livro didático? Em caso afirmativo, qual é a importância desse 
material em suas aulas? 
 
“Uso o livro didático como um referencial mínimo que podemos solicitar ao aluno da 
escola pública. A importância desse material está no acesso que o aluno o tem como 
fonte de pesquisa e estudo. Porém, o professor deve ter clareza que o livro didático 
não deve ser usado como única fonte de aprendizagem do aluno, pois isso seria 
alienante.” 
 
11 – Para você, o que é importante o aluno saber (ou aperfeiçoar), em relação aos 
conteúdos ensinados na disciplina Língua Portuguesa? 
 
“Como professora de LP procuro enfatizar mais o ensino da prática de leitura, prática 
de produção e prática de análise lingüística. e isso só é possível quando o texto 
passa ser o centro do desenvolvimento das atividades pedagógicas.” 
 
12 – Como você vê e avalia a aprendizagem de seus alunos em relação à sua 
disciplina? 
 
“Apesar da nossa escola trabalhar com a avaliação contínua e processual, 
utilizando-se de vários critérios, ela continua sendo mensurável. E isso me deixa 
muito aflita, pois será que a aprendizagem do aluno é algo que possa ser medida 
sem cometer injustiças? É um processo muito subjetivo, principalmente em Língua 
Portuguesa para sermos tão precisos.” 
 
13 – Para você, como deveria ser um ensino interdisciplinar de Língua Portuguesa, 
que disciplinas devem compor esse quadro? 
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“Para acontecer a interdisciplinaridade do ensino de LP com outras disciplinas, é 
necessário que os professores estejam aptos e motivados na criação e no 
desenvolvimento de atividades atrativas e contextualizadas. Isso possibilitará ao 
aluno uma reflexão e conseqüentemente um entendimento amplo e significativo do 
que lhe será ensinado.” 
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PROFESSOR P2 

 
Questionário 

 
01 – Quanto à formação (você pode marcar mais de uma alternativa) 
(  X  ) graduada em Letras 
(  X  ) especialista – Indicar sua especialidade ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
(    ) formado em outra área – Especificá-la  
 
02 – Há quanto tempo você atua como professor de Língua Portuguesa? 
Estou no magistério há 22 anos. 
 
03 – Na E. E. Antonio C. Côrtes, você leciona para: 
 ( X   ) Ensino Fundamental 
 (  X  ) Ensino Médio 
 (    ) Atualmente não está em sala de aula. Por quê?  
 
04 – Você participa de algum grupo de estudo? Em caso afirmativo, especifique-o, 
indicando nome, horário e há quanto tempo. Qual a proposta/objetivo desse grupo? 
Sim, participo da “Formação continuada” e do “Estudo dos PCNs do Ensino 
Fundamental”. 
Horário: Formação Continuada todas quartas-feiras, horário das 14:00 até 17:00 hs., 
desde o ano de 2000. 
 A proposta da “Formação continuada” é estarmos todos, direção, 
coordenação e professores estudando, debatendo assuntos relacionados à 
Educação em geral (estudo de livros de autores de Educação, disciplinas dos 
alunos, sistema de avaliação e outros...). 
Horário: Estudo dos PCNs, todas as quartas-feiras no período noturno 
(19:00/22:00h), sendo o objetivo deste estudo apoiar e incentivar o desenvolvimento 
profissional da Educação, favorecendo a leitura compartilhada, a reflexão solidária e 
aprendizagem em parceria. Iniciou em março 2002 e terminou em setembro 2003. 
 
05 – Para você, o que significa “ensinar Língua Portuguesa”? Por quê? e para quê?  
Ensinar LP é muito gratificante para mim, porque estou ensinando e reaprendendo 
ao mesmo tempo. E, sempre é uma vitória quando o nosso aprendente consegue 
bons resultados na escola e na sua vida profissional. 
 
06 – Para você, o que é língua/linguagem? 
A língua é a parte social da linguagem, isto é, pertence a todos os membros de uma 
comunidade, sendo exterior ao indivíduo.  
Linguagem – é formada por símbolos que permite a comunicação entre os 
indivíduos. 
 
07 – Quando surge uma dúvida sobre determinado conteúdo de Língua Portuguesa, 
de que forma você a soluciona? 
Soluciono dúvidas sobre conteúdos de LP através de pesquisas ou peço auxílio aos 
colegas da área. 
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08 – Você já tem experiência no ensino interdisciplinar. Você acha uma proposta 
válida? Por quê? 
Tenho experiência no ensino interdisciplinar e acho válido, pois o aprendente tem 
mais facilidade de compreender os conteúdos relacionados com outras disciplinas 
do que estudá-los isolados. 
 
09 – Como você vem tentando ensinar Literatura/Leitura, Redação e Gramática de 
forma conjunta? 
Ensinar Literatura/Leitura, Redação e Gramática conjuntas tem mais vantagens, pois 
o aprendente não acha dificuldades em associar os conteúdos, ao contrário, ele 
interage melhor na aprendizagem, desenvolvendo com isso suas habilidades de 
conhecer, ler, interpretar, analisar e produzir textos. 
 
10 – Você usa livro didático? Em caso afirmativo, qual é a importância desse 
material em suas aulas? 
Sim, o livro didático é usado apenas como um referencial para aluno e professor. As 
aulas são diversificadas e trabalhamos com textos, charges e outros materiais 
pesquisados em jornais, revistas, internet e os próprios textos produzidos pelos 
alunos. 
 
11 – Para você, o que é importante o aluno saber (ou aperfeiçoar), em relação aos 
conteúdos ensinados na disciplina Língua Portuguesa? 
Eu penso que todo o conteúdo de Língua Portuguesa é importante o aluno saber, 
mas quando o aprendente desenvolve com segurança as habilidades de interpretar 
e produzir textos, ele está apto a tornar-se um ser crítico e capaz de enfrentar os 
entraves do mundo atual. 
 
12 – Como você vê e avalia a aprendizagem de seus alunos em relação à sua 
disciplina? 
Eu vejo a aprendizagem de meus alunos diferenciadas, cada um com suas 
habilidades específicas e interesses individuais. Alguns têm vontade de aprender, 
outros não têm interessem talvez por falta de motivação familiar ou escolar (do 
professor). 
Na avaliação, os professores devem agir com cautela e justiça, para avaliarem 
corretamente, pois a avaliação da nossa escola é contínua e somatória, portanto, há 
condição de um bom resultado avaliativo. 
 
13 – Para você, como deveria ser um ensino interdisciplinar de Língua Portuguesa, 
que disciplinas devem compor esse quadro? 
Eu entendo que o ensino interdisciplinar de Língua Portuguesa deve ser programado 
na hora da elaboração do Plano de Ensino, em conjunto com os professores de 
outras disciplinas que estejam unidos nos conteúdos de suas áreas. 
O quadro pode ser composto pelas disciplinas mais ligadas à LP, como História, 
Literatura, Geografia, Artes e outras que o professor de Português achar 
conveniente. 
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PROFESSOR P3 

 
Questionário 

 
 
01 – Quanto à formação (você pode marcar mais de uma alternativa) 
(  X ) graduada em Letras 
(    ) especialista – Indicar sua especialidade  
(    ) formado em outra área – Especificá-la  
 
02 – Há quanto tempo você atua como professor de Língua Portuguesa? NÃO 
RESPONDEU 
  
03 – Na E. E. Antonio C. Côrtes, você leciona para: 
 (    ) Ensino Fundamental 
 (  X  ) Ensino Médio 
 (    ) Atualmente não está em sala de aula. Por quê?  
 
04 – Você participa de algum grupo de estudo? Em caso afirmativo, especifique-o, 
indicando nome, horário e há quanto tempo. Qual a proposta/objetivo desse grupo? 
Sim, Formação continuada na Escola, há 2 anos. A proposta do estudo é fazer com 
que o professor juntamente com os coordenadores se atualize através dos estudos. 
 
05 – Para você, o que significa “ensinar Língua Portuguesa”? Por quê? e para quê?  
Ensinar LP é levar o educando a reconhecer o uso de sua língua em variados tipos 
de textos e fazer uso deles em situações reais. 
 
06 – Para você, o que é língua/linguagem? 
Língua/ linguagem é toda forma de expressão usada pelo ser humano para 

comunicar-se. 

 
07 – Quando surge uma dúvida sobre determinado conteúdo de Língua Portuguesa, 
de que forma você a soluciona? 
Para as dúvidas penso que sempre é possível solucioná-las através de pesquisa em 
livros e/ou pessoa que detém conhecimento, também pesquisando na internet. 
 
08 – Você já tem experiência no ensino interdisciplinar. Você acha uma proposta 
válida? Por quê? 
Tenho pouca experiência. É válida desde que se possa fazer um bom trabalho 
porque o educando teria mais chance de se apropriar do conhecimento. 
 
09 – Como você vem tentando ensinar Literatura/Leitura, Redação e Gramática de 
forma conjunta? 
Estou tentando, mas ainda não consegui me adequar ao método. 
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10 – Você usa livro didático? Em caso afirmativo, qual é a importância desse 
material em suas aulas? 
Não gosto do livro didático para trabalho em sala. Uso-o apenas para planejamento 
de aulas, em pesquisa. 
 
11 – Para você, o que é importante o aluno saber (ou aperfeiçoar), em relação aos 
conteúdos ensinados na disciplina Língua Portuguesa? 
O importante é saber interpretar e escrever. 

 
12 – Como você vê e avalia a aprendizagem de seus alunos em relação à sua 
disciplina? 
Penso que os alunos têm conseguido compreender, entender e aprender o que 

estão estudando. 

 
13 – Para você, como deveria ser um ensino interdisciplinar de Língua Portuguesa, 
que disciplinas devem compor esse quadro? 
Deveria ser um trabalho conjunto de todas as áreas. 
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PROFESSOR P4  

 
Questionário 

 
 
01 – Quanto à formação (você pode marcar mais de uma alternativa) 
( X   ) graduada em Letras 
(  X  ) especialista – Indicar sua especialidade EDUCAÇÃO ESPECIAL 
( X   ) formado em outra área – Especificá-la  EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
02 – Há quanto tempo você atua como professor de Língua Portuguesa? 
Há 12 anos mais ou menos. 

 
03 – Na E. E. Antonio C. Côrtes, você leciona para: 
 (  X  ) Ensino Fundamental 
 (  X  ) Ensino Médio 
 (    ) Atualmente não está em sala de aula. Por quê? 
 
04 – Você participa de algum grupo de estudo? Em caso afirmativo, especifique-o, 
indicando nome, horário e há quanto tempo. Qual a proposta/objetivo desse grupo? 
Não. 

05 – Para você, o que significa “ensinar Língua Portuguesa”? Por quê? e para quê?  
Ensinar LP é formar leitores atentos e competentes produtores de texto, capacitando 
o indivíduo a ler e escrever em todos os seus aspectos para aquisição de 
conhecimento(s), desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes. 
 
06 – Para você, o que é língua/linguagem? 
Língua é a linguagem verbal constituída por palavras e por regras que as combinam 
em unidades significativas utilizadas por membros de uma determinada sociedade; 
enquanto que a linguagem é um conjunto de sistemas de sinais organizados que 
permitem a composição de textos, os quais possibilitam uma leitura, constituindo um 
processo de comunicação entre os indivíduos. 
 
07 – Quando surge uma dúvida sobre determinado conteúdo de Língua Portuguesa, 
de que forma você a soluciona? 
 
Pesquisando; pedindo orientações aos colegas de área de LP. 
 
08 – Você já tem experiência no ensino interdisciplinar. Você acha uma proposta 
válida? Por quê? 
 
Sim. Porque a interação com outras áreas possibilita ao indivíduo descobrir e refletir 
sobre o mundo; interagir com seu semelhante através do uso da linguagem; 
aprender a olhar o mesmo objeto sob perspectivas diferentes. 
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09 – Como você vem tentando ensinar Literatura/Leitura, Redação e Gramática de 
forma conjunta? 
 
Através da contextualização de conteúdos que ampliem as possibilidades de 
interação entre as disciplinas de uma área, possibilitando uma participação mais 
ativa dos alunos em atividades que exigem reflexão e pensamento crítico. 
 
10 – Você usa livro didático? Em caso afirmativo, qual é a importância desse 
material em suas aulas? 
 
Sim. Utilizo-o como fonte de consulta e esclarecimento da matéria; como 
instrumento de informação e reflexão. 
 
11 – Para você, o que é importante o aluno saber (ou aperfeiçoar), em relação aos 
conteúdos ensinados na disciplina Língua Portuguesa? 
 
É importante que o aluno aperfeiçoe o hábito de ler, interpretar e criar; habilidades 
indispensáveis ao desenvolvimento gradativo de sua formação afetiva, cognitiva, 
ética. 
 
12 – Como você vê e avalia a aprendizagem de seus alunos em relação à sua 
disciplina? 
 
Como a aquisição de conhecimento e habilidades como ler, interpretar e produzir é 
um direito assegurado por lei ao aluno, para o desenvolvimento gradativo de sua 
capacidade afetiva, cognitiva, ética, devemos avalia-lo acompanhando o seu 
desenvolvimento durante o processo de aprendizagem, considerando seus avanços 
e conquistas e a sua capacidade de interação com os colegas e os diversos campos 
do conhecimento, ou seja, o seu desempenho com as outras disciplinas. 
 
13 – Para você, como deveria ser um ensino interdisciplinar de Língua Portuguesa, 
que disciplinas devem compor esse quadro? 
 
Como a LP é a base de todos os saberes e dos pensamentos pessoais, deveria ser 
ensinada vinculada a outras áreas de conhecimento, incentivando a verbalização da 
mesma e o domínio de outras, como a linguagem do corpo e a linguagem das artes 
em geral, possibilitando a ampliação de horizontes, como também a compreensão 
da complexidade do país. Podemos conhecer e vivenciar essa diversidade cultural 
com as disciplinas Educação Física e Arte, que permitem ao aluno a aquisição de 
conhecimento e o desenvolvimento de seu próprio potencial expressivo. 
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PROFESSOR P5 

 
Questionário 
 
 
01 – Quanto à formação (você pode marcar mais de uma alternativa) 
( X   ) graduada em Letras 
(    ) especialista – Indicar sua especialidade  
(    ) formado em outra área – Especificá-la  
 
02 – Há quanto tempo você atua como professor de Língua Portuguesa? ATUO 
DESDE 1986 
  
03 – Na E. E. Antonio C. Côrtes, você leciona para: 
 (    ) Ensino Fundamental 
 (    ) Ensino Médio 
 (  X  ) Atualmente não está em sala de aula. Por quê? COORDENADORA 
 
04 – Você participa de algum grupo de estudo? Em caso afirmativo, especifique-o, 
indicando nome, horário e há quanto tempo. Qual a proposta/objetivo desse grupo? 
Sim, participo do grupo de formação continuada e PCNs. A formação continuada é 
das 14:00h às 17:00h, o objetivo é oportunizar aos profissionais da educação 
momentos para estudos, reflexões de sua prática pedagógica na tentativa de buscar 
uma metodologia que possibilite ao aluno a construção de conhecimentos e o 
desenvolvimento de competências que o torne capaz de se integrar na sociedade 
como sujeito participante. Crítico e criativo. 
 
05 – Para você, o que significa “ensinar Língua Portuguesa”? Por quê? e para quê?  
Significa desenvolver no aluno o potencial crítico, as múltiplas possibilidades de 
expressão lingüística e sua capacitação como leitor efetivo de diversos textos. 
 
06 – Para você, o que é língua/linguagem? 
Linguagem é um sistema de signos verbal e não verbal utilizados pelo homem para 
interpretar o mundo. 
Língua são sistemas de signos lingüísticos que se adquire quando criança. 
 
07 – Quando surge uma dúvida sobre determinado conteúdo de Língua Portuguesa, 
de que forma você a soluciona? 
Pesquisando em vários livros, internet e consultando colegas de trabalho. 
 
08 – Você já tem experiência no ensino interdisciplinar. Você acha uma proposta 
válida? Por quê? 
Sim, na escola em que trabalho aconteceu a interdisciplinaridade com a execução 
do projeto que envolve a maioria das disciplinas. 
Acho a proposta válida porque leva o aluno a compreender que para entender a 
disciplina que está estudando ele deve recorrer a outras disciplinas. 
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09 – Como você vem tentando ensinar Literatura/Leitura, Redação e Gramática de 
forma conjunta? 
Eu ensinaria a partir de um texto literário, leitura, discussão, interpretação, produção 
de texto. detectadas as falhas lingüísticas procuraria saná-las. Sempre 
contextualizada. 
 
10 – Você usa livro didático? Em caso afirmativo, qual é a importância desse 
material em suas aulas? 
Não estou em sala de aula, mas acho válido como apoio do professor, 
complementando as aulas como outros tipos de materiais, jornais, revistas, 
computador. 
 
11 – Para você, o que é importante o aluno saber (ou aperfeiçoar), em relação aos 
conteúdos ensinados na disciplina Língua Portuguesa? 
O importante é saber ler, interpretar e produzir textos dentro da norma culta da 
língua. 
 
12 – Como você vê e avalia a aprendizagem de seus alunos em relação à sua 
disciplina? 
Eu vejo a aprendizagem como um processo contínuo e avalio continuamente, 
diagnosticando as falhas. 
 
13 – Para você, como deveria ser um ensino interdisciplinar de Língua Portuguesa, 
que disciplinas devem compor esse quadro? 
Para mim o ensino interdisciplinar de LP deveria ser por competências que podem 
garantir a globalidade do comportamento do aluno diante dos desafios. 
As disciplinas que podem compor esse quadro são: História, LP, Artes, Sociologia e 
Religião. 
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ENTREVISTA 

 

PROFESSOR P1 

 

Doc como você avalia o ensino de LP na escola ACC? 

Inf eu acho que hoje nós já galgamos assim certos degraus na seguinte 
questão...por exemplo...não trabalhar mais a LP descontextualizada...então 
eu acredito que isso é um grande passo pro ensino da LP em que nós 
procuramos hoje trabalhar a literatura...a gramática e a própria produção de 
texto dentro do texto em si...sem que seja como em tempos atrás...em que a 
gramática era trabalhada descontextualizada...principalmente a gramática era 
trabalhada descontextualizada...e hoje acho que nós estamos engatinhando 
mas já há uma visão bem clara sobre esse aspecto mas nós estamos 
passando por um processo de transição em que nós professores não 
conseguimos ainda efetuar de forma eficiente ainda...não sei...ou não há uma 
metodologia...não há um paradigma que mostre pra você como fazer...então 
hoje depende muito do professor desenvolver sua criatividade e colocar em 
prática de acordo com a realidade da sua sala...da sua turma...qual que é o 
anseio daquela turma e a partir desse conhecimento que você pode também 
elaborar melhor suas aulas e tentar trabalhar melhor LP na sala de aula. 

Doc como você está tentando trabalhar com gramática, redação e literatura?  

Inf não tenho um modelo...não tenho nenhum paradigma adequado...porque eu 
estou aprendendo...mas o que eu tenho percebido por exemplo...o que tem 
chamado atenção dos alunos muito é você trabalhar a gramática dentro da 
realidade vivenciada por exemplo naquele momento em que o aluno tá 
passando...por exemplo nós tivemos um evento na cidade que era a 
pecuária...daí eu estava trabalhando a questão dos porquês...do uso dos 
porquês...daí eu na hora na sala de aula bateu aquele clique...os alunos só 
estavam falando sobre a pecuária...daí no momento...em sala de aula...eu tive 
a inspiração...entre aspas né?...de começar trabalhar entre eles um diálogo 
usando a temática que era o evento da pecuária e fazendo um perguntas ao 
outro usando o porquê... “você foi a pecuário ontem?”...usando o porquê... 
“por que você foi à pecuária?”... “você foi à pecuária por 
quê?”...entendeu?...então a gente começou a fazer um trabalho assim...um 
diálogo...usando os porquês e depois no final foi interessante porque um quer 
fazer a pergunta pro outro usando o tipo de porquê adequado e depois partiu 
pra produção do texto daí...por exemplo...eu pedi pra que eles fizessem um 
texto utilizando os quatro tipos de porquês da gramática...trabalhando encima 
da realidade vivenciada por eles no evento....então foi assim um momento 
que surgiu na hora e que eu achei interessante que eles gostaram...eu não 
sei..hoje eu posso refletir melhor sobre isso e reelaborar melhor porque foi um 
momento...eu acho que a gente tem que perceber muito o que os alunos 
estão conversando...qual que é o interesse do aluno...em qual assunto no 
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momento em que eles estão conversando...você procura...o professor tem 
que ter essa possibilidade de observar isso do seu alunado e poder inserir 
isso...aliás ele vai poder trabalhar a LP de forma lúdica para que eles se 
sintam motivados porque senão eles não se sentem motivados... 

Doc qual que é o papel do texto em sua aula ou nas aulas de LP? 

Inf o papel do texto ele é muito abrangente porque primeiro você pode trabalhar 
o texto em vários aspectos...então tem a leitura por exemplo você começa a 
partir da leitura e até você chegar na análise crítica é todo um 
processo...então você tem que trabalhar essa questão primeiro do ler...do ler 
por ler ou somente decodificar ou realmente você interpretar...e até chegar 
numa análise crítica...então é todo um processo que você tem que trabalhar 
antes pra depois você observar os aspectos que o texto pode trazer...o que 
você pode trabalhar nesse texto na área...você trabalhar na área da 
semântica você pode ver o lado da gramática...por exemplo alguma questão 
anterior que você já trabalhou em sala de aula você pode aproveitar e 
levantar...por exemplo uma conjunção...uma adversativa...que dá uma idéia 
contrária e outras questões que você pode aproveitar o texto e chamar a 
atenção dos alunos naquele momento ou em cima dessa questão coloca o 
aluno pra pesquisar e saber qual que é a idéia que tá passando aquela 
conjunção no texto...pra partir deles a vontade de conhecer ou se você já 
tenha trabalhado chama a atenção pra eles ou “mas qual que é a idéia 
realmente que tá passando”...essa questão da coesão hoje...se você não tiver 
essa clareza então você tem dificuldade de chegar a coerência do 
texto...então acho que os conectivos aí tem de ser bem trabalhados no texto 
hoje para que o aluno consiga chegar na coerência...então a coesão é 
fundamental...então em cima disso acho que  os elementos coesivos tem que 
ser bem trabalhados porque muitos alunos não têm ciência desses elementos 
coesivos...até nós professores estamos galgando no mesmo sentindo. 

Doc como você trabalha o conteúdo curricular apresentado pela gramática, 
seguindo, para isso, a proposta de ensino interdisciplinar de LP? 

Inf como eu trabalho com a LP...literatura e produção de texto com quatro aulas 
semanais...eu acho um pouco complexo porque eu acho pouco tempo pra 
trabalhar tudo o que é colocado no currículo...então eu fico muito angustiada 
nesse sentido porque hoje ainda nós trabalhamos em prol do vestibular...eu 
trabalho com o terceiro ano você fica angustiada com a angústia dos 
alunos...porque na verdade eles querem estudar aquilo que vai cair no 
vestibular...que tá lá no conteúdo...e se você não trabalhar ao encontro do 
que eles querem...você...vai tudo por água abaixo um trabalho novo que você 
queira desenvolver através de pesquisa...porque ainda o vestibular hoje cobra 
do aluno o conteúdo propriamente dito aí o aluno mesmo cobra do professor 
essa questão e fica complicado pra nós...então eu tento ter um certo jogo de 
cintura nesse sentido...mas não sei se tenho conseguido trabalhar de modo 
eficiente...mas tenho procurado não dividir muito um conteúdo do outro e 
trabalhar dentro do texto pra aproveitar mais o tempo...que é pouco quatro 
aulas por semana...e também suprir as necessidades que também estão (...) 
que é entender a questão do conteúdo...essa parte gramatical...que é muito 
pedida e cobrada...no texto...então este ano eu fiz uma apostila de produção 
de texto que nos terceiros anos eu me detive mais a ela...porque ela trabalha 
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vários aspectos dentro da LP dentro da produção de texto...só que daí fica a 
questão da literatura... “e aí a literatura como é que você faz?”...daí é 
complicado... “que material que você traz hoje...professora?”...então essa 
apostila ainda pra inserir a literatura eu não estou conseguindo...eu consegui 
inserir a produção de texto com a gramática...consegui trabalhar a gramática 
dentro da produção de texto...com o próprio texto em si...mas a parte literária 
ficou meio complexo porque eram textos mais contemporâneos...era texto da 
Folha...era texto de escritores atuais...como o Luis Fernando Veríssimo...de 
revistas...vários tipos de texto...então como é que fica você trabalhar a 
questão de épocas...de outras escolas literárias?...mas você pode 
realmente...eu acho que falta ao professor...pra nós...pra mim enquanto 
profissional essa visão mais ampla de como trabalhar de repente nessa 
apostila com tudo...que eu ainda não tenho...eu tenho clareza disso que eu 
ainda não tenho ciência disso. 

Doc nesse processo de ensino de LP com caráter interdisciplinar, na sua opinião o 
que está sendo mais difícil é inserir a literatura? 

Inf porque tem que trabalhar as obras literárias que vão cair no vestibular...daí 
queira ou não você tem que direcionar porque não tem como fugir disso...já é 
pré-estabelecido pela universidade...ainda bem que Mato Grosso não 
estabelece...você tem essa liberdade quanto a isso...já Goiás estabelece...(...) 
nós trabalhamos mais as obras que são pedidas em Goiás do que as mato-
grossenses porque o caderno do vestibular não pede as obras...não 
determinam as obras que vão cair. 

Doc você mostrou que o terceiro ano apresenta uma peculiaridade em relação ao 
estudo da literatura, mas em relação às outras turmas, é possível trabalhar 
gramática, literatura e redação de forma conjunta? 

Inf é possível...eu queria retomar um pouco a questão do terceiro ano 
respondendo àquela pergunta que eu acho que não respondi...no terceiro ano 
por exemplo a parte da literatura o que eu tenho feito é pego as obras no 
caso e procurar inseri-las dentro de seu contexto histórico...características...o 
momento e então eu procuro trabalhar literatura dessa forma através das 
obras...eu parto da obra em si...a partir da obra que a gente vai pesquisar 
sobre determinada época...contextualizá-la e também fazer uma conexão 
acerca de todos os subsídios que a obra nos possa trazer...como a época e 
trazer para os dias de hoje pra nossa realidade...o que mudou...o que não 
mudou...tanto é que nós trabalhamos Vidas Secas este ano e aconteceu que 
passaram no Jornal Nacional...depois que trabalhamos Vidas Secas...que 
eles estão filmando novamente a obra em que foram observar no nordeste 
que existe uma família do mesmo jeitinho nos dias atuais igualzinha da obra 
que foi escrita por Graciliano no começo da década de 30...fizeram uma 
comparação com a família da obra com hoje uma família do nordeste com as 
mesmas características e até com uma cachorra que chamava baleia por 
coincidência...quer dizer que não houve muitas mudanças depois de tantas 
décadas não houve grandes mudanças no nosso país...então por isso que a 
obra tem seu valor literário...também fazer uma análise que não houve uma 
evolução muito grande no nosso país nesse sentido...então foi interessante 
que os alunos conseguiram fazer essa conexão com a realidade que é 
importante...que eu achei importante...e voltando ao primeiro ano...acho que 
os primeiros anos é mais fácil você introduzir essa metodologia...mas o 
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problema que no primeiro ano os alunos não têm essa maturidade...porque eu 
acho que deveria trabalhar essa metodologia lá no fundamental que quando 
eles chegam no ensino médio eles cobram do professor de uma certa forma 
que você tem que trabalhar separadamente os conteúdos e daí há um 
embate com o que o aluno quer e com o que o professor se predispõe a 
trabalhar...mas acho que pra não acontecer isso nós deveríamos trabalhar 
esse processo no ensino fundamental...não adianta mudar lá no ensino médio 
porque daí vai ter um embate entre professor e aluno...isso teria que ser 
levantado e analisado porque daí você estuda...você pesquisa...você pensa 
que sabe...que é o melhor...que a gente não sabe se é o melhor...de como 
trabalhar a LP e a literatura e a produção de texto de forma integrada...mas 
na verdade nós não temos um modelo...nós estamos aí se debatendo pra cá 
e pra lá com a ajuda de colegas e ajuda do professor da universidade...com 
muitas teorias novas...muitas mudanças...eu acho que nós estamos sofrendo 
muito com esse processo de transição porque se exige do professor muitas 
mudanças na prática mas não temos nenhum subsídio de material de 
leitura...nossa estrutura não nos ajuda...então você quer mudar...você quer 
inovar...mas você tem dificuldades...você tem que realmente...vai depender 
muito do professor na verdade porque você não pode contar com estrutura e 
nem com apoio de material...então vai depender o professor realmente 
querer...ir buscar...ir atrás...do interesse do professor...porque hoje vai 
depender muito do professor...e tem muitos professores que são acomodados 
e que não querem mais...não tem essa vontade de pesquisar...ir 
atrás...porque estão cansados também...porque nosso dia-a-dia é bastante 
cansativo e se você não tiver gosto realmente por aquilo que você faz você 
acaba esmorecendo...mas eu acho que o verdadeiro profissional...que gosta e 
que realmente é compromissado com aquilo que ele está desenvolvendo com 
seu trabalho eu acho que ele tem um compromisso...nós trabalhamos com 
seres humanos...nós temos um poder muito grande em nossas 
mãos...transformação e tudo...então nós temos que nos preocupar muito com 
nossa profissão...eu fico muito preocupada...eu tenho essa preocupação...eu 
procuro sempre estar fazendo sempre um curso ou outro...participar dos 
PCNs...curso oferecidos pela universidade para que a gente possa estar 
acompanhando...mas eu acho que falta do nosso governo...nosso governo 
aqui uma capacitação pra nós...porque é muito fácil jogar as coisas de cima 
pra baixo e o professor ele tem que dar um jeito...ele tem que abrigar novas 
estratégias de ensino sem que ele tenha uma capacitação para isso...então 
fica muito solto... daí é o professor que tem que correr atrás...correr atrás de 
como inovar...mas vai depender da criatividade do professor...você tem que 
fazer e acontecer com o que você tem. 

Doc e essa capacitação de que forma seria? 

Inf porque eu acho que os PCNs é um modelo europeu se não me engano né? 
da Espanha...então eles trazem um modelo espanhol e nos dão uma 
capacitação eu acho que muito supérflua e o que nós realmente..mas 
depende muito também do profissional...nós não podemos ficar culpando só o 
governo porque depende muito também do profissional...mas eu acho assim 
que hoje se cobra muito do professor e pouco é dado pra ele...o pouco que é 
dado eu falo de subsídio de conhecimento...então você fica perdido...você 
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quer fazer...você quer inovar mas você tem pouco tempo pra estudar porque 
você tem que pegar muitas aulas...daí entra o lado financeiro que é meio 
complexo...você acaba pegando duas escolas uma particular e outra 
estadual...e a questão tempo acho que o professor hoje é um fator que 
dificulta muito um bom trabalho do professor...a questão tempo...isso teria que 
ser repensado...porque você teria que ficar só numa escola...ganhar 
melhor...desenvolver um trabalho melhor...fazer um trabalho em equipe e os 
professores estarem aberto pra esse trabalho em equipe...um querer ajudar o 
outro...e isso falta muito ainda hoje...os professores estão cada um contido na 
sua sabedoria e acha que sabe tudo e não quer partilhar com os 
colegas...então o professor mesmo hoje tem que estar aberto para as 
mudanças...e nós estamos sofrendo porque nós estamos num processo de 
transição em que está acontecendo muitas mudanças...muitas 
informações...isso aí nu mundo globalizado e que você  não vence...o 
professor tem que ter muito tempo pra acompanhar tudo o que tá 
acontecendo no mundo...nós de LP então é imprescindível você ler todas as 
fontes possíveis...jornais...revistas...noticiários...internet...só que daí você cai 
na questão do tempo e você se limita muito nessa parte burocrática 
diário...nota...que tira um tempo tamanho que você poderia estar 
criando...inovando...de outra forma...então acho que tem muita coisa ali que 
teria que mudar mas também não sei dizer “como fazer?”...todos nós estamos 
passando por esse momento de angústia...eu acho que um ajudar o outro e 
tentar melhorar   

Doc do que você já leu dos PCNs, qual seria sua avaliação sobre eles? 

Inf eu acho que tem muita coisa interessante nos PCNs que vem a quebrar esse 
tradicionalismo até então vivido...que nós temos vivido ultimamente...no 
ensino de LP...então acho que abre muitos horizontes nessas questões. 

Doc você teria algum exemplo? 

Inf por exemplo trabalhar com projetos...lá estimula muito a gente trabalhar com 
projetos...então você primeiro tem que observar a realidade de sua sala...ver 
da onde vem seus aprendentes...a verdade isso já tem que ser feito pela 
escola...até cobrei esse ano de nosso novo diretor que fizesse na hora da 
matrícula um questionário pra nós identificarmos melhor quem são nossos 
alunos...onde é que eles moram? Como é a realidade deles que eles estão 
inseridos? Qual que é a cara de nossa escola Cristino Côrtes? Porque eu 
acho que a partir daí que você pode fazer um bom trabalho...porque nós 
tínhamos que colocar isso em gráfico na semana que nós vamos estudar 
agora e saber “quem é nossa escola?”...e a partir da matrícula isso pode ser 
feito e pode nos repassar e isso vai nos ajudar muito a trabalhar em sala de 
aula...porque a partir dessa realidade você ainda vai pegar outra realidade 
que sua sala de aula...sua turma e a partir dela fazer um bom trabalho de 
pesquisa...e através desse trabalho de pesquisa e a partir desse trabalho 
trabalhar nossos conteúdos de LP em cima dessa proposta de você...que 
surgir na sala de aula...por você conhecer seu alunado. 
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Doc você teria alguma crítica aos PCNs? 

Inf a crítica que eu tenho pra fazer que nós temos cursos que nos oferecem pra 
gente entender melhor os PCNs...mas há uma dificuldade do próprio 
profissional em repassar essa forma adequada de como trabalhar os 
PCNs...então isso dá um certo desestímulo nos profissionais...então acho que 
nem os próprios capacitadores que vêm nos ajudar nesse sentido não estão 
preparados...capacitados na verdade...mas todo mundo está 
aprendendo...então não tem como querer que vem que “ah é assim que tem 
que fazer e pronto!”...acho que o professor quer muito um modelo...como 
você fazer... e na verdade tá dependendo muito também de você de repente 
despertar de como fazer...despertar...de você criar...eu acho que hoje tá 
dependendo muito do professor ter que criar..você tem que criar...mais muitos 
têm preguiça de criar...porque dá trabalho...então muitos não querem 
criar...então acabam caindo na mesmisse...isso acaba gerando indisciplina e 
gerando problemas seríssimos que nós temos em sala de aula...se não há 
interesse do aluno não adiante...então você tem que tentar fazer com que os 
alunos se interessem em estudar...então acho que os PCNs é uma abertura 
muito grande que estamos tendo...é uma inovação...só que nós temos que 
realmente repensar todas as questões...como trabalhar realmente...acho que 
tá faltando interação muito dos profissionais na escola...então você pensa de 
um jeito...outro de outro...o próprio professor não aceita muito as diferenças 
entre os colegas...então em vez de ter humildade de “vamos aprender 
juntos”...um acha que sabe mais do que o outro e vai levando dessa 
forma...então eu acho que quando parte...vem uma coisa nova...aparece uma 
novidade...ou que nos trazem um modelo europeu que você tem que seguir 
ele...também nós temos que nos dar essa possibilidade de integração e 
trabalhar com uma coisa assim mais palpável...mais concreta...porque senão 
fica muito vago...e aí você quer inovar e no fim não faz uma coisa nem 
outra...daí eu acho complicado...eu acho que nós temos uma abertura muito 
grande...um profissional da educação acho que hoje tá tendo oportunidade de 
uma abertura muito grande...mas a dificuldade nossa é exatamente nessa 
integração entre os profissionais...em vez de ficar um criticando o outro que 
um ajudasse o outro...e realmente com vontade de estudar...de pesquisar...de 
ler...e às vezes por falta de tempo...entre aspas aí...porque você não vive só 
pra escola...que também o professor não pode parar ele tem que estar 
sempre lendo...nas férias por exemplo eu não posso ter férias...eu tô 
preocupada em preparar as aulas pro ano que vem ...em ler alguma coisa 
nova... 

Doc você disse que o profissional da educação tem hoje muita abertura. O que 
seria essa abertura? 

Inf acho que os próprios PCNs não dão essa abertura...essa abertura de 
trabalhar a partir do texto dos projetos...você profissional você pode...ele te dá 
mais liberdade de você criar...então ele te dá nesse sentido que estou 
falando...então você pode inovar e criar...vai depender do profissional do 
interesse dele e da criatividade de...se ele tiver... 
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Doc como professora de LP, como você conceitua língua? 

Inf acho que a LP ela nos fornece...eu acho ela é básica em vários aspectos a LP 
e acho que ela tão rica que a gente quando começa a trabalhar com LP você 
se apaixona (...)...a LP é uma identidade partindo de um povo de uma 
nação...então partindo desse princípio nós temos vários leques de 
possibilidades de interagir no meio social através de várias 
leituras...verbal...daí vem a questão da linguagem verbal e não verbal...ela tá 
em todo momento da sua vida LP não tem como...ela é primordial...então eu 
acho que hoje tá faltando muito também essa leitura mais ampla do todo que 
as pessoas ficam muito limitadas às vezes...se detêm à leitura de texto 
escritos e deixam de lado outras leituras que são fundamentais pra sua vida e 
não valorizam....antigamente LP era trabalhar o LD com texto...o texto só com 
a linguagem escrita...hoje não...essa abertura que eu falei anteriormente que 
nós estamos tendo se tem hoje mil facetas de leituras...então que você pode 
interagir melhor com o seu meio e também os alunos a compreender melhor 
essa realidade que ele tá vivendo 

Doc qual é o papel do Livro Didático em sua aula? 

Inf essa questão do LD tem muitos professores que hoje não aderem mais ao 
uso do LD...como nossa cliente...não sei se seria o termo adequado...nossa 
cliente ainda hoje dá mais valor pra comprar uma roupa do que um livro pra 
comprar uma roupa da moda que um livro...eu acho que o mínimo que nós 
podemos exigir do aluno é um livro porque na escola estadual se você não 
exigir pelo menos isso nem isso eles terão em casa e não levarão pra escola 
pra usar como fonte de pesquisa ou fazer uma tarefa...é lógico que eu sou 
contra a limitação do professor com o LD mas acho que é o mínimo do 
mínimo que nós podemos ter em sala de aula com a nossa clientela que nós 
temos hoje que está assim ...que está voltada mais pro consumismo... a parte 
material que o desenvolvimento intelectual...então eu defendo nesse sentido 
o LD...mas cabe ao professor não ficar limitado a ele...então diante disso você 
a partir dele que é uma fonte pequena cabe ao professor buscar outros 
recursos outros livros outras fontes outros autores levar pra sala de aula como 
estou fazendo agora...levando sacolas de livros de outros autores e 
colocando eles pesquisarem em grupos pra eles terem oportunidade de lerem 
outras fontes e aí você parte pro debate eles...há uma troca de conhecimento 
nesse momento...que há o debate...depois você parte pra produção de 
texto...que é um momento que você vai ver se os alunos realmente 
conseguiram entender a proposta...se o objetivo de sua aula foi alcançado 
realmente ou não. 

Doc  o LD que a escola usa no ensino médio é o Português Maia, como você o 
avalia? 

Inf esse livro tem uma pequena abertura que trabalha a intertextualidade...no 
primeiro texto nós temos o texto literário e depois interpretado com outros 
textos literários e com outros textos também que não são literários...então 
acho que ele é bom nesse sentido...depois na parte gramatical também...ele 
procura trabalhar a parte gramatical com exemplos do texto anteriormente já 
lido que também ajuda muito a fazer essa interdisciplinaridade...mas é lógico 
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que é o mínimo que nós podemos ter...eu acho ele bom mas ao mesmo 
tempo temos livros aí que tem que ser avaliados reavaliados...inclusive esse 
ano tava conversando com minha coordenadora que nós temos que pensar 
nós já estamos há quatro ano com esse livro então nós temos que pensar que 
há mudanças e que há coisas melhores...eu acho assim eu mesma acho que 
ele não está desatualizado mas também tem coisa melhor por aí que a gente 
pode estar de repente mudando de livro...que tem que sentar e discutir com 
os colegas. 

Doc o que é ensinar LP pra você? 

Inf ensinar LP pra mim hoje é muito prazeroso...eu gostaria que fosse até mais 
prazeroso porque pra mim é prazeroso mas pros alunos às vezes não é...isso 
me deixa angustiada...porque quando o aluno hoje ele criou um bloqueio 
muito grande quanto à produção de texto...nós teríamos até que ver o porquê 
disso desse bloqueio...então eu acredito que seja também que esse bloqueio 
ser por hoje os alunos não lerem mais...não terem o hábito de leitura...se bem 
que nós temos vários tipos de leitura como citei anteriormente...mas hoje se 
fica muito na leitura visual que é muito rápida e não fixa...então eu volto pela 
importância da leitura escrita que ela também não tem como substituí-la...e 
hoje essa prática tá sendo deixada de lado pelos pais em casa que não 
incentivam seus filhos mais a lerem...preferem ficar todo mundo ao redor de 
uma televisão assistindo...e ali tudo é passado rapidamente e não há fixação 
do conteúdo da mensagem em si...então fica muito solto...hoje se passa um 
noticiário se você não pegou foi embora...então se você pegar um jornal um 
revista pra ler você vai ter como fixar melhor isso...então a nossa clientela 
hoje prefere a televisão...se bem que tem seu lado bom e seu lado 
negativo...a tecnologia tem o lado bom e o lado negativo...mas o computador 
tem hoje...sabendo usar...ele tem seu lado positivo mas daí você também tem 
que ter a vontade do indivíduo de saber usá-lo de forma que ele venha 
crescer com a tecnologia não só...porque a tecnologia é muito 
alienante...então...se você não souber usá-la...você é usado por ela...então 
aquela frase assim “quem não pensa é pensado”...hoje o indivíduo tem 
preguiça de pensar de criar...porque tem alguém que pense por ele...então eu 
acho que cabe a nós professores também mostrar pra eles a importância da 
leitura motivando-os da melhor forma possível...isso vai depender muito do 
profissional e cabe a nós esse desafio de estudar LP junto com os alunos. 
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ENTREVISTA 

 

PROFESSOR – P2 

 

Inf e os alunos cobram da gente...você acredita que eu começo a passar lá pra 
folha não sei aonde e pulo lá pra não sei aonde... “professora...a senhora 
pulou um tantão...a senhora não vai ler isso aqui?”...eu digo “não a gente tem 
que ver o conteúdo de acordo com o que a gente está aprendendo...nós não 
estamos englobando junto...português...literatura e redação...então a gente 
tem que ir pulando...não é seguindo aquela seqüência como tá o livro...como 
o autor colocou...eles cobram o tempo inteiro da gente...nunca vi... 

Doc qual é o papel pra você do LD na sala de aula? 

Inf eu acho que só um referencial...só um referencial...única coisa um 
referencial...fazer leitura de texto...interpretação de textos...principalmente 
aluno de ensino público ele atem muita carência de comprar material...você 
pede folha mimiografada ou vai lá pra tirar fotocópia de algum texto “ai, 
professora, não tenho dinheiro não tenho nenhum real”...então o livro é 
referência pra você dar mais interpretação de texto...leitura...poemas...pra 
isso que ele é referência...tanto que os exercícios dos livros poucos deles são 
aproveitáveis...muito pouco... 

Doc no lugar desses exercícios, o que você faz? 

Inf eu faço exercícios de outras gramáticas...outros livros do segundo grau...eu 
procuro exercícios...claro que tem aqueles que eu nem corrijo...nem olho... “a 
senhora não vai corrigir os exercícios”... “não não tem necessidade...nós 
vamos fazer uns outros exercícios diferentes ligados com texto”...porque a 
gente tem que textualizar todo nosso conteúdo que a gente dá...se você 
trabalhar com acentuação gráfica...por exemplo...você vai ficar dando aquele 
monte de palavrinha para eles acentuarem e dizer por que elas são 
acentuadas?...não...você vai jogar um texto...deixar algumas palavras sem 
acentuar...pedir pra eles lerem o texto e descobrir quais que estão 
acentuadas ou acentuar alguma erradas ou deixar sem acentuar e pedir pra 
eles colocarem o acento e depois oralmente a gente vai trabalhando aquilo...é 
tão proveitoso....você tem um aproveitamento de noventa por cento... 

Doc qual é o papel do texto pra você na sala de aula? 

Inf muito importante...é o essencial...você não trabalha em sala sem texto de jeito 
nenhum...tanto em literatura...redação...LP...por exemplo redação...como 
você vai trabalhar qualquer tema se o aluno não sabe o tema...você vai 
trabalhar sei lá...transgênicos...tem aluno que nunca ouviu falar em 
transgênicos...então você pega uns dias antes e leva umas revistas distribui 
na sala de aula nos dias que você vai trabalhar com redação e lá tem assunto 
sobre transgênico...reúne em grupo e cada grupo vai ler sobre um assunto 
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sobre transgênico...discutir...depois a gente discute em sala e depois você dá 
o tema pra eles trabalharem...como que o aluno vai falar sobre um tema 
dissertar se ele não sabe se ele não tem conhecimento do tema?...eu tô 
trabalhando assim porque eu observei nesses anos que eu peguei LP que o 
aluno às vezes ele não desenvolve um tema que a gente dá por falta de 
conhecimento do tema...ele não sabe sobre o tema e como eu vou falar uma 
coisa que eu não sei? 

Doc é possível trabalhar a gramática no texto? 

Inf totalmente...totalmente...acentuação...tudo que é coisa você pode 
trabalhar...com crase...ortografia...ortografia é interessantíssimo você 
trabalhar...você trabalha o uso do s os dois ss o s com ç aquela coisa 
toda...então você usa em textos...você pode até colocar um texto com as 
palavras...coloca bastante palavras de ortografia pra eles justificarem depois 
oralmente...eu acho muito bom trabalhar oralmente...escreve...geralmente o 
aluno pega o caderno e já responde aquilo...se tá falando oralmente ele já 
coloca...ele sabe que em prova você vai cobrar né?...trabalhar com texto e daí 
a gente cobra em prova...eu acho essencial trabalhar em cima do texto... toda 
a matéria que você...todo conteúdo gramatical que você trabalhar tem que 
usar um texto. 

Doc o CC tem uma proposta de trabalho interdisciplinar, pra você é possível 
pensar em um ensino de LP interdisciplinar, considerando a união dos 
conteúdos de gramática, redação e literatura? 

Inf com certeza...eu já leciono...leciono nos primeiros anos aqui no Cristino três 
turnos...a gente dava LP...literatura e redação tudo junto ...na LP você tem as 
várias fases da LP que é a gramática inclusive...interpretação de 
texto...trabalha junto totalmente junto...até as provas a gente faz assim 
junto...não tem lá separação de literatura pra LP aquela coisa 

Doc você sentiu alguma dificuldade em trabalhar de forma interdisciplinar? 

Inf no início eu senti...porque antigamente a gene trabalhava tudo 
separado...agora vai entra o professor de português...pra dizer aquele 
caso...o aluno tem um monte de janelinha...então abre aquela 
janelinha...agora entra o professor de português...então tem que fechar 
história geografia e abrir só de português...tem um livro que fala isso...então 
eu achava assim “tudo bem então português eu só vou dar português” não 
vou falar em literatura...aí quando mudou eu disse para Marilene “ai, Marilene, 
agora vai ficar difícil será que a gente vai dá conta?”... “não vocês vão ter que 
fazer vai ser bom demais”...aí eu achei ótimo ótimo...comecei no início a 
trabalhar junto LP com interpretação de texto com literatura com 
poema...pegava um poema...por exemplo um poema do arcadismo e 
colocava em LP pra trabalhar interpretação de texto...aí eu perguntava “tão 
lembrados desse poema?” “quem época ocorreu esse poema?”...fazia aquela 
relação literatura com LP...um aluno “ah, professora, esse aqui é do 
barroco...arcadismo”...nós trabalhamos muito com aquele do Gil Vicente...o 
Auto da barca do inferno...eu peguei dentro do livro alguns trechos pra 
trabalhar em LP...daí eu colocava em LP... 

Doc como você trabalhava em LP? 
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Inf a gente trabalhava interpretação...concordância...a linguagem...tipo de 
linguagem...que linguagem é aquela linguagem...de que época ela é...aí já 
começava a relacionar “ah, professora, é daquele Gil Vicente lá que nós 
estudamos...”...então acho que uma coisa puxa a outra...e você pode 
trabalhar também até a maneira das palavras que tem uns textos que ele 
escreve da maneira que ele fala...então a gente trabalhava também por que 
aquela pronúncia por que aquela palavra estava escrita daquele jeito 
aportuguesada...ela é do português...Gil Vicente é português...então porque 
na linguagem português...então é uma relação muito boa...então você vai 
entrosando sabe que eu tô achando super (...) agora se você dissesse pra 
mim “amanhã você vai entrar na sala e lecionar só LP” aí eu acho horrível 
porque eu acostumei a englobar todos eles...redação também...você trabalha 
um tema em LP...um texto...qualquer texto...racismo de repente ou essas 
cotas aí...a cota pros negros...você trabalha com esse texto em LP...faz uma 
interpretação...concordância...regência verbal...pode trabalhar qualquer coisa 
nesse texto e aí você vai trabalhar o próprio texto que já é um tema pra 
redação...o aluno já tá aberto naquele assunto...e sempre se faz um debate 
em sala de aula sobre o assunto... 

Doc como você avalia hoje o ensino de LP na EEACC? 

Inf eu acho que têm muitas pessoas que não gostam...têm pessoas que chegam 
na sala por exemplo “hoje eu vou trabalhar literatura” e abre o livro de 
literatura...mas não é aí...até falei pra professora que me substituiu “não 
chega e fala assim vou trabalhar literatura...chega lá e põe um poema no 
quadro” aquele poema tá dentro de uma fase da literatura e trabalha LP 
ele...aí você começa a relacionar ele com a literatura...faz relacionamento do 
poema com tudo com o todo...não chegar “agora é literatura”...pro aluno nem 
sentir que tá vendo literatura...que ele tá vendo assim “pô eu tô vendo 
português” e ele mesmo vai analisar e vai chegar à conclusão “ao mesmo 
tempo eu tô vendo uma parte da literatura...tô trabalhando o renascimento”... 

Doc qual é o maior problema para o professor para colocar em prática um ensino 
de LP com caráter interdisciplinar? 

Inf eu acho que o maior problema do professor é de ele procurar material...o 
professor é um pouco acomodado...tem alguns professores que são muito 
acomodados...(...) tem uns que só seguem o livro...às vezes pega alguma 
coisa de outro não gosta de criar de procurar cria de motivar o aluno...o aluno 
gosta de coisa diferente...você tem que trazer revistas pra sala de aula...você 
tem que trazer muita coisa...charge...eu gosto de trabalhar...pego no jornal do 
popular tem...eu corto e dou pras turmas trabalharem também...pra fazer 
interpretação...porque às vezes ele leu a charge e não entendeu nada...ela 
tem uma moral...toda charge tem uma moral...então qual a moral dessa? O 
que que tá falando?...então isso é diversificar o estudo dentro da sala de aula 
pra não se tornar um pouco monótono...eu acho que a gente foi...eu era 
também assim acomodada...até uma professora nova lá falou assim pra mim 
“pô você é antiga tá quase aposentando e tá inventando coisas...eu que sou 
nova pra mim tá bom o que eu tô fazendo”...eu falei “não você já pensou 
agora porque eu tô aposentando eu vou ter que ficar com aquelas coisinhas 
antigas que eu repetia há vinte anos atrás? Não...eu tenho que mudar...eu 
tenho que me mudar”...até meu relacionamento com os alunos é diferente...eu 



 160 

tenho que ouvir o aluno...eu tenho que ver o que ele traz de casa...nós não 
estamos no construtivismo? 

Doc como você trabalha a variação lingüística em sala de aula? 

Inf no caso dos vários tipos de linguagem?...a gente tem que aceitar e tem que 
explicar pra ele “olha essa linguagem que você conversa com seu pai “bamo” 
(aquela coisa que eles falam errada) e sotaque isso é uma linguagem de 
vocês dentro da casa e da família...uma linguagem aceitável...você não vai 
chegar lá dentro de casa...você não vai chegar lá e dizer ‘olha pai amanhã 
ninguém mais fala tá é está’ não é uma linguagem de vocês é coloquial”...até 
falei pra uma aluna no ano passado eu fiquei fica feio um filho chegar e 
corrigir o pai “oh pai não é fumo é fomos”...ele tá falando lá com você se ele 
falar errado não faz mal...você tem dentro de você o que você aprendeu na 
escola e o que você tem na família então você já pode fazer uma análise...um 
dia teus irmãos vão estudar e vão descobrir também...então um é útil ao 
outro...vocês têm que juntar os dois...já pensou...eu falei pra eles...um 
doutor...um juiz se ele chegar aqui na sala de aula pra conversar com vocês 
se ele começar a falar só em linguagem jurídica...fazer um discurso 
aqui...vocês não vão entender nada...vai ter que trazer uma linguagem do dia-
a-dia que vocês possam entender o discurso que ele está falando...senão não 
há comunicação...a gente não tem o processo de comunicação? o emissor e 
o receptor...eles não têm que ter o mesmo código? Então esse código que faz 
com que haja entendimento entre as pessoas...entre emissor e receptor...para 
interagir os dois...então tem que ter interação. 

Doc como você definira a língua? 

Inf língua é muito importante...língua...bom nós temos a língua materna que a 
gente traz de casa...que é nossa língua que a gente aprende lá em casa...que 
ela vai nos ajudar lá na escola...aí tem a língua mais renovada dentro da 
escola...ela vai ser cultuada...ela vai ser cultuada...vai ser polida...então tem 
várias maneiras de você definir a língua...a língua dos vários tipos que têm de 
linguagem. 

Doc como você definiria língua como LP? 

Inf língua é nosso dia-a-dia...é o nosso falar...é a transmissão de um para o 
outro... interagir...um se entender...um conhecer o outro...isso é língua...é o 
nosso interagir entre seres...pessoas...humanos...isso é língua é o interagir no 
dia-a-dia em todos os ambientes em que você está de acordo com o meio em 
que você viver. 

Doc e o que é ensinar LP? 

Inf é muito importante ensinar LP...nossa...a gente fica muito feliz...esses dias eu 
tava na fila de um banco e me bateu nas costas um aluno...baita de uma 
aluno grandão...disse “professora, a senhora tá boa?”...eu falei “tô”..“não 
lembra de mim?” eu falei “não”...ele falou “ah, eu sou fulano de tal”...falou o 
nome dele...disse que estudou no Cristino “hoje eu tô fazendo a faculdade 
federal em Cuiabá...fazendo direito...” falei “que beleza”...a gente se sente tão 
orgulhosa...quer dizer que aquilo que a gente ensinou...aquela sementinha 
que nós semeamos ali certamente que ela tá cultivando e ela só vai pra 
frente...então é isso aí...então eu acho que a gente tem muita 
responsabilidade...o professor é muito responsável...a responsabilidade que 
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tá em cima dele é enorme... (doc: o professor de língua?) de língua 
principalmente...de todas mas eu acho que a língua é muito 
importante...porque quando uma criança é mal alfabetizada ela vai pro resto 
da vida levar aquela carga de uma professora que não orientou...não 
alfabetizou corretamente...eu por exemplo...vou confessar uma coisa...por 
isso que eu dou muito valor ao professor de um a quatro...eu acho que ele é 
um professor e é o pai é uma mãe é tudo...porque ali que o aluno vai brotar é 
ali que ele vai começar a brotar e sair...porque se ele tiver um início...uma 
alfabetização boa...se ele for bem alfabetizado...aí ele vai levar pro resto da 
vida aquilo...eu lembro que...eu fui mal alfabetizada...eu troco o p por b até 
hoje se eu não tomar cuidado...você acredita tenho que pronunciar várias 
vezes “bomba” “pomba”...então o que é isso aí? é um problema que tive lá de 
primeira a quarta série... 

Doc e como você vê o ensino de LP no Ensino Médio? 

Inf o ensino médio seria principalmente fazer um aluno se tornar um aluno 
crítico...e o que é tornar um aluno crítico?...é ele ver alguma coisa e saber dar 
sua opinião...saber dissertar sobre aquilo...falar...isso é um aluno crítico...não 
é aquele aluno assim...a gente não quer um aluno que você direcione 
ele...tem uma técnica que a gente até trabalha em sala...eu não quero um 
aluno que eu diga assim “faça isso” “faça aquilo”...eu quero que crie...eu dê 
alguma coisa pra ele e ele crie...um aluno crítico 

Doc então o papel da LP seria também esse? 

Inf principalmente tornar o aluno crítico...pra enfrentar esse mundo globalizado 
que nós estamos aí...essa tecnologia avançada...não é fácil de enfrentar...aí 
são muito que querem chegar ao topo e poucos que vão chegar...não é? 

Doc você leu os PCNs do Ensino Médio? 

Inf eu fiz um curso à noite sobre os PCNs de LP. 

Doc o que você achou deles? 

Inf olha...ele tem os pontos positivos e os pontos negativos...eu acho por 
exemplo...analisando os pontos positivos eles trabalharam muito com a parte 
de interpretação que a gente tem fazer isso que eu já expliquei pra 
você...tornar o aluno crítico...senão é aquele aluno levado empurrado que 
você faz assim assim assim...não...que ele resolva...analise...que critique se 
gosta ou não gosta...que seja um aluno pronto pra enfrentar esse 
mundo...essa é uma das vantagens...outra desvantagem que eu acho um 
pouco eles trabalham um pouco com livro texto...eles querem que a gente 
trabalhe o livro texto...eles acham que o livro texto é importante...eu acho que 
ele é importante...como se diz...eu quero colocar o livro texto como se fosse 
um...seria uma gotinha de sal no oceano...uma coisa assim...pra mim ele 
seria só aquele referencial. 

Doc o que você chama de livro texto é o LD? 

Inf é o LD...eles acham que o LD...os PCNs...pelo que eu vi...que a gente tem 
sempre acompanhamento do LD...eu acho que se o professor...tem 
professores que acham que não deveria ter LD...a Gorete é uma delas...ela 
acha que não deveria ter...não não é a Gorete não...foi outra...eu e a Gorete 
achamos que só como referencial pra leitura...um suporte...não pra ficar 
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fazendo aqueles exercícios...ficar seguindo folha por folha...agora pra 
página...tô na um dois três quatro não...você pega o livro e analisa o que é 
importante pra você dá naquele livro...e o livro faz com que o aluno tenha 
menos despesas...porque o aluno da escola pública não pode ter gastos...o 
pai já põe na escola pública porque não pode pagar...então o LD ajuda nesse 
sentido...tire a fotocópia disso...tira fotocópia disso...e o aluno “ah eu não 
tenho mais dinheiro eu não posso”...então é mais por uma questão 
econômica...como a gente vai trabalhar em LP com muitos textos a gente 
teria que tá tirando fotocópia...e a fotocópia é um custo alto...passar o ano 
inteiro tirando fotocópia...a escola não tem verba pra essas coisas...então vai 
cair do bolso do professor...aí tem que o professor não pode...ele já tem 
muitas despesas...seria um suporte  

Doc na prática de ensino de LP de forma geral, você percebe algum problema? 

Inf eu acho que já respondi...é o caso de alguns professores...nós mesmos 
antigamente...que a gente com essas mudanças todas do ensino que nós 
entramos no construtivismo...a gente trabalha com avaliação somatória...nós 
trabalhamos no Cristino com avaliação somatória...(...) muito 
importante...nossa...você avalia o aluno desde do momento em que ele está 
dentro da sala de aula...a atividade que ele faz...se ele 
participa...assiduidade....tudo do aluno é importante...o aluno pode até ser um 
peralta dentro da sala de aula mas se ele escreve bem...reponde bem às 
questões...ele é assíduo...você não pode...você tem que avaliar isso...é um 
peso que o aluno merece. 

Doc o que o professor deveria fazer para superar os possíveis problemas em 
relação à prática de ensino de LP? 

Inf diversificar mais as aulas...eu acho que a gente tem que usar bastante...por 
exemplo...sabe o que eu gosto de fazer?...na globo eu gravo muito esses 
contos que passam...então eu levo um conto pra sala de aula...a sala...de 
repente você tá dando um assunto relacionado com gramática...texto...e daí o 
aluno já tá cansado..então vamos assistir um conto...aí eu levo o conto 
gravado...adoram porque é uma história...é uma narrativa...isso pra você 
trabalhar bastante as partes narrativas dissertativa...as partes da LP que vai 
falar na maneira de você escrever...aí a gente leva os contos e geralmente 
são narrativas...os alunos ficam assim...aí você vai trabalhar... “pessoal você 
vão prestar atenção que a gente vai fazer questionamentos sobre o 
poema”...não você só levar o conto pra sala de aula e você só assistir o conto 
e nada...não você vai fazer questionamento sobre o conto...você vai ver os 
personagens por exemplo...que tipo de personagem é...como esse conto foi 
narrado...se teve um narrador...se tinha um narrador em primeira pessoa...em 
terceira pessoa...como que era...qual o personagem principal...que tipo de 
espaço...onde é que era o ambiente...o espaço...teve vários espaços...vários 
ambientes no conto...você vai tá trabalhando o quê?...tá trabalhando já a 
parte de LP na narrativa. 

Doc mas como que entra nesse trabalha a questão da gramática, ou seja, da 
sintaxe, da morfologia? 

Inf morfologia que a gente trabalha é a estrutura da palavra...raiz...radical aquela 
coisa toda...bom...eu não gosto de trabalhar assim...a gente geralmente no 
quadro você dá uma explicada...coloca algumas palavras...frases por exemplo 
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e pega uma palavra e tira a raiz o radical morfema lexical e gramatical aquela 
coisa toda...mas também você pode trabalhar em textos também...pode dar 
um texto e daí você pede dentro do texto que eles selecione algumas 
palavras...por exemplo aquelas que tenham o mesmo radical...a gente pode 
pedir para eles relacionarem...a gente pede pra eles relacionarem também 
“retire do texto palavras que tenham prefixo sufixo”...então o aluno vai 
procurar...vai ler o texto...analisar...vai ver se tem... “ah professora aqui tem 
ler depois lá embaixo tem reler”... “então o que que aconteceu?”...tem o 
mesmo radical...tem um prefixo...aí trabalha relacionado dentro do texto 
também 

Doc o que seria essa relação? 

Inf ele vai identificar a palavra no texto...primeiro ele vai ler o texto...vai 
interpretar...vai ver...aí ele vai identificar os elementos morfológicos que têm 
dentro do texto...então ele vai analisar... 

Doc depois de identificado, o que acontece? 

Inf daí eu peço pra identificar aí ele vai escrever no caderno dele o que que é 
cada um... 

Doc então ele pode pegar, por exemplo, a palavra “reler” e vai ver prefixo etc.? 

Inf isso...vai colocar direitinho...mas ele trabalhou num texto...eu não gosto de 
trabalhar palavra isolada...porque eu lembro muito a época que a gente 
começou a lecionar...que eu comecei em 78...que a gente fazia aquela lista 
de palavras...ortografia...morfologia...aquela lista de palavras pro aluno 
responder...que acho que o construtivismo trouxe o texto e o texto nós temos 
que aproveitar em tudo...inclusive nós estávamos até conversando com o 
pessoal de matemática e eles também...física e matemática...eles também 
estão trabalhando tema (?)...criando texto pra fazer questões dentro do 
texto...olha os vestibulares agora...há muito tempo já...há vários anos...eles 
trabalham as questões relacionadas tudo com o texto pra não trabalhar 
isolado...o que que é trabalhar dentro do texto?...o aluno tem que saber 
interpretar...da onde vem a interpretação? ele tem que trabalhar na LP e 
muito com interpretação em LP 

Doc quando surgem dúvidas em relação ao ensino ou a questões relacionadas ao 
conteúdo de LP, o que você faz? 

Inf nós temos a quarta-feira nós temos a formação continuada...é nessa quarta-
feira todos os professores se reúnem das duas às cinco horas da tarde...daí 
toda quarta nós temos um tema que a gente fala...e daí ali todas as dúvidas 
que o professor tem ele fala...os coordenadores estão ali pra 
orientar...geralmente a gente chama um professor que tem...à vezes que tem 
mestrado...por exemplo o Kiko que tá fazendo doutorado ele tá sempre nos 
apoiando lá tirando todas nossas dúvidas 

Doc e em relação à lingüística ou a parte de LP, como você faz quando surge uma 
dúvida? 

Inf a gente conversa com os próprios coordenadores...nós temos o coordenador 
da área da LP de códigos e linguagens e ele tira as dúvidas da gente 

Doc além disso, haveria outra referência? 
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Inf não...entre os próprios professores com o coordenador...agora...se você tem 
muita dúvida pode conversar com um professor da UFMT...porque a gente 
tem muitas dúvidas...com certeza... 

Doc você tem algum tipo de anseio ou de preocupação em relação ao ensino de 
LP? 

Inf eu acho todas as matérias são importantes...mas eu acho que se você molda 
um aluno...se você vai polindo aquele aluno sempre pra ele se tornar uma 
aluno crítico pra qualquer assunto o aluno poder debater sobre aquele 
assunto...como é bom...você conversar determinada coisa e o aluno pode 
debater sobre aquilo tranqüilamente....o que que é isso? leituras...a gente 
trabalha com livros...por exemplo LP e literatura nós trabalhamos sempre com 
livros...geralmente de três a quatro livros nos primeiros anos...são livros 
literários...esse ano a gente trabalhou no primeiro bimestre nós tivemos a 
biblioteca volante...aí o aluno primeiro vai à biblioteca e escolhe o livro que 
quer ler...pra começar a ter gosto pela leitura “ah professora eu não leio nada” 
“então você vai começar a ler a partir de hoje...você vai carregar esse livro 
aonde você for...se você tiver que ir pra casa de coletivo você abre o livro 
dentro do coletivo e começa a ler...se você chegar lá...for sentar num 
determinado lugar num consultório pra esperar o médico você abre seu livro e 
lê de novo...todo esse pouquinho que você vai lendo em cada minutinho que 
você tá passando durante o dia você vai começar a sentir um gosto pela 
leitura e de repente você vai começar a ler um dois três quatro quando vê 
você está lendo muitos livros”...então eu acho que é assim que a gente 
começa a criar gosto pela leitura...tem que carregar aquele livrinho e ler em 
todo que é lugar...quando você for vai abre nem que você lê uma frase...hoje 
você lê uma frase...amanhã você lê um parágrafo...depois de amanhã você lê 
uma folha...depois dez folhas e depois o livro todo...assim ele começa a ter 
uma leitura dinâmica...como se aprende leitura dinâmica? eu acho que não é 
nem técnica...eu acho que é o esforço da própria pessoa...é a leitura...é o 
desenvolvimento da leitura...é a vontade de ler... 
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ENTREVISTA  

 

PROFESSOR  P3 

 

Doc.  como você avalia... hoje... o ensino de LP em sua escola? 

Inf.  eu acho que há um crescimento, né, em relação ao ensino, porque nós 
estamos tentando de toda maneira é... conseguir fazer que aluno realmente 
perceba sua importância, que o aluno se torne crítico que ele consiga ler, 
compreender aquilo que ele tá lendo, até através de tudo né. Então acho que 
a língua lá tá abrangendo, mas a gente tá conseguindo algumas coisas e a 
gente tá discutindo muito isso. 

Doc.  o que é ensinar LP nesse contexto? 

Inf.  o ensinar a língua é fazer com que o aluno possa perceber que ele tá 
trabalhando o conhecimento dele... aquilo que ele traz né?... porque a gente 
tem que partir com aquilo que ele vem pra escola... então... a partir disso a 
gente vai trabalhar ver quais são as deficiências que ele trouxe né? e fazê-lo 
compreender tudo nessa lógica 

Doc.  E nessa questão de trabalhar com o que o aluno traz, a escola tem mostrado 
preocupação em trabalhar a variação lingüística? O que você acha? 

Inf.  um pouco... eu acho que bem pouco ainda... mas nós temos tentado né 
nesse trabalho de ( ) 

Doc.  como você definiria LP? 

Inf.  LP? acho que tudo que nós temos... tanto no visual::: no escrito... né? todos 
os tipo de texto... acho que a língua abrange tudo né? e ela tá presente na 
nossa vida... no nosso dia-a-dia 

Doc.  que papel o “texto” tem para você na sala de aula? 

Inf.  um papel muito importante... porque a partir desse texto você pode colocar 
todas as coisas que você quer... tanto a gramática quanto a literatura então 
você vai trabalhando em cima desse texto... né?. e a gente pode usar também 
o texto televisivo... pode usar todo tipo pra podê chegar a isso 

Doc. para você, como se poderia trabalhar a gramática no texto? 

Inf. gramática no texto... éh::: a partir do texto a gente pode tá formulando éh::: 
questões gramaticais em cima desse texto... em cima do que ele 
traz...então... podemos  também trabalhar a gramática com o texto do aluno... 
a gente pega o texto do aluno e::: vai trabalhar... vai mostrar pra ele a 
dificuldade que ele teve e qual que é a forma correta que ele poderia estar 
usando né?... como ele poderia estar se corrigindo... então a gente consegue 
fazer esse paralelo 

Doc. a escola possui um planejamento curricular, que apresenta os conteúdos 
como período simples, período composto... tem como trabalhar isso no texto? 

Inf. tem sim, porque todo texto traz tudo, então dá pra gente tirar dentro de um 
texto aquilo que a gente quer... né?... a partir daquilo que tá ali dentro do texto 
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você busca éh:: e:: vai colocar pra ele aquela parte...aquele... gramática que 
tá ali inscrita... 

Doc. a EE Antonio Cristino Cortes possui uma proposta de ensino interdisciplinar. 
Você acha possível trabalhar LP de forma interdisciplinar e trabalhar redação, 
gramática e literatura?  

Inf. é possível... mas eu ainda acho difícil 

Doc. por quê? 

Inf. ((riu)) eu não sei...parece que a gente ainda tá ligado naquela forma antiga 
né?...tudo separado... aí você fica um pouco meio perdido... só que daí você 
tem que tá sempre puxando pra podê consegui né?...fazer alguma coisa 

Doc. considerando que o professor de LP hoje na EE Antônio Cristino Cortes tem 
de trabalhar, conjuntamente, esses conteúdos, o que você considera mais 
difícil nessa prática de caráter interdisciplinar? 

Inf. bom...eu acho que é por causa da minha dificuldade é a literatura 

Doc. a literatura... 

Inf. é:::jogá... 

Doc. então... é difícil de trabalha a literatura nessa prática interdisciplinar? 

Inf. aí::: tem hora que... esquece um pouquinho...né?... aí quando você vê tá 
fazendo... diferente...só a literatura...e aí você não:: não faz essa 
interdisciplinaridade 

Doc. mas, por exemplo, a interdisciplinaridade não acontece sempre, mas há 
momentos, então, que ela ocorre? 

Inf. huhum... 

Doc. você já chegou a ler os PCNEM, especificamente a parte que fala sobre isso? 

Inf. exatamente não...eu li e também estudei um pouco junto...quando tem o 
estudo sobre os PCNs...só dessa forma... 

Doc. a partir do que você sobre os PCNs, qual sua avaliação sobre eles? 

Inf.  ai... eu:::.. não::... não tenho uma idéia bem formada a respeito dos PCNs... 
apesar que eu vi assim que muita coisa que tem no PCN a gente não utiliza 
né? nós não (...) 

Doc. você poderia dar um exemplo? 

Inf. ah... nem sei se eu me lembro... tem uma parte dos PCNs que fala sobre os 
projetos né? então... a forma como é colocada ali é totalmente diferente da 
forma como a gente trabalha... então eu acho assim:: que tá fora da nossa 
realidade...porque a gente tem de trabalhar de uma forma e lá coloca 
outra...então não sei se é uma coisa que dá certo ou não porque a gente 
nunca tentou né? 

Doc. quando você fala em projeto...você fala de uma forma geral ou se refere 
apenas a projetos na área de LP? 

Inf. ah... projeto da forma geral como nossa escola... Cristino... trabalha né? a 
parte assim... a gente tenta sempre trabalhar nos PCNs essa parte de 
avaliação que a gente tenta ( ) acompanhando... fazendo essa avaliação 
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diária né?... tentanto... eu acho que umas coisas a gente pode considerar 
muito bem 

Doc. quando surge uma dúvida em relação ao ensino de língua, o que você faz? 
De que forma você procura superar isso? 

Inf. quando eu tenho alguma dúvida sobra a língua? 

Doc. sobre o ensino mesmo... quando você vai ensinar algum conteúdo... 

Inf. eu acho que a gente sempre anda buscando, que nem a escola que tem a 
Formação...e:: trocando experiência... mas além disso a gente busca sempre 
na leitura outros conhecimentos outras idéias... através da internet você tem 
umas idéias diferentes... às vezes você poxa...pode ser feito isso:: dessa 
forma... então você vai tenta né? ((tentar adaptar)) ou então usar sua 
criatividade conforme for o caso porque muitas vezes é difícil chamar atenção 
do aluno né? ((riu)) 

Doc. em relação à proposta de ensino de LP da EEACC, ou do ensino de LP, você 
percebeu algum problema que te causam alguma angústia? 

Inf. tem muitos momentos em que a gente se sente angustiada porque não 
conseguiu o objetivo né?... mas eu acho que esse trabalho nosso ele deixa 
angustiado realmente porque... a interdisciplinaridade ela é difícil de ser 
feita...e trabalhar a LP da maneira que nós estamos tentando muitas vezes... 
eu tenho dificuldade...então isso que (...) 

Doc. mas pra você o que é que falta? O que seria uma possível solução pra isso? 

Inf. pra mim seria um:: alguém que pudesse tá mostrando como desenvolveu o 
trabalho...como esse trabalho foi feito...pelo menos te dá uma dica ou um::: 
uma meta...uma maneira pra gente caminha entendeu? e  não tá sempre 
esbarrando na dificuldade 

Doc. você utiliza o LD em suas aulas? 

Inf. muito pouco... 

Doc. por quê? você já chegou a adotá-lo? 

Inf. primeiro porque os alunos ( ) adquirir um livro... ali você não pode exigir que 
todo mundo tenha um livro... porque a gente sabe que eles têm outros 
lugares...deixa muito aberto...alguns têm... às vezes você tá com uma sala e 
só três em sala têm o livro...então você tem que criar maneiras de tá usando o 
livro sem prejudicar os alunos... então é::: mais fácil você chegar e expor... é:: 
criar uma forma diferente de tá colocando essa aula... esse conteúdo né?... 
até esse ano eu fiz dinâmicas com o próprio livro e eles gostaram porque:: 
poucos livros na sala dava pra acompanhar aula 

Doc. o livro que você adota é o Português Maia? o que você acha dele, da 
proposta dele? 

Inf. eu acho que ele é fraco... sempre tem que buscar outros... porque ali é bem 
condensado mesmo... então não:: tem como seguir apenas aquele livro... eu 
sempre busco em outros livros... outras fontes  

Doc. nessa proposta de ensino interdisciplinar de LP...como você tem trabalhado a 
questão da gramática mesmo... a questão da lingüística... como você trabalha 
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também a literatura... da redação... para seguir essa proposta de ensino 
interdisciplinar? 

Inf. da gramática é:: a partir de um ponto que tenha no texto...assim... a gente tá 
buscando por exemplo você colocá a frase do texto em vez de tá colocando 
algo solto pra dizer o que que é aquilo você vai colocar através de 
exercícios....através de exercícios mostrar essa gramática... né? o que tá 
dentro do texto (...) 

Doc. como seriam esses exercícios? 

Inf. teria como tirar e montar a partir do texto... então tentar fazer com que 
recorram ao texto... a partir dele você vai fazer as explicações... a partir da 
gramática que contemple no caso o que você queira trabalhar e depois 
formular exercícios em cima assim 

Doc. e no caso da literatura? 

Inf. a literatura... que eu acho mais difícil é:: por exemplo... um texto literário a 
partir desse texto do que ele diz você pode mostrar o que tem ali a época e 
tudo mais... e partir para o LD... porque não tem como separar aí você vai 
buscar é:: falar a respeito daquilo... daquela classe literária... 

Doc. e a redação? 

Inf. a redação também é:: eu acho que é mais fácil...porque você tá trabalhando 
um texto... você tem um tema... aí você pode discutir outros textos e depois 
joga na produção de texto...finalizando...é mais fácil 

Doc. você gostaria de acrescentar alguma coisa a partir do que foi discutido nesta 
entrevista? 

Inf. ((riu)) acho que nada...que a gente tem angústia mesmo eu já disse né?... e a 
gente eu gostaria que aparecessem sei lá fontes que ajudassem nisso... 
porque só um teórico chegar pra gente e dizer pode ser feito dessa forma.... 
eu ainda sinto dificuldade porque eu preciso de um pouco de exemplo... 
porque a gente não sabe se você tá fazendo certo... se tá agindo errado 
né?... se a gente é::... sabe de alguém que fez e deu certo...aí você já tem 
alguma maneira de calcular...se a sua prática tá sendo correta ou não ((riu)) 
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 ENTREVISTA 

PROFESSOR  – P4 

Doc como você avalia hoje o ensino de LP na escola ACC? 

Inf como é que ele está sendo ensinado? Inclusive eu não participei de nenhuma 
reunião de área esse ano por incrível que pareça...certo que fui convocada 
mas por último acabava não tendo...mas ensinar LP não é fácil tá sendo 
complicado e parece que nós estamos tendo muitas falhas e deixando muito a 
desejar...inclusive o que eu gostaria de enfatizar na LP era mais leitura e 
interpretação e eu não consigo fazer isso separado da gramática 
ainda...também porque os alunos cobram muito mais a gramática do que 
leitura e interpretação...e nós temos que levar em consideração também que 
nossos alunos não têm o hábito de fazer leitura...eles são muito preguiçosos e 
quando você adota um livro dois lêem o resto não lê. 

Doc  você falou em problemas, qual seria o problema em relação ao ensino de LP? 

Inf a dificuldade que nós temos pro ensino da LP ainda está sendo esse a falta 
de leitura dos alunos...eles não se envolvem muito...eles não estão 
interessados...eles são muito desmotivados e nós não estamos sabendo 
motivá-los incentivá-los  a ler. 

Doc você tem alguma angústia ou preocupação em relação ao ensino de LP? 

Inf iche muitas...muitas...muitas...muitas...e até agora eu não achei ninguém pra 
aliviar essa situação...porque você vai pedir ajuda pra certos professores...pra 
certos colegas aí ele já vem com aquela carinha assim “pô formado em letras 
e ainda fez outra faculdade e tá pedindo ajuda”...geralmente o colega não 
quer ajudar.  

Doc mas qual é sua maior angústia em relação ao ensino de LP? 

Inf eu encontro em relação aos alunos...porque eles não colaboram...eles não 
querem...parece que tá havendo uma desmotivação da parte também dos 
pais...que os pais não ajudam em casa e quando chega na escola os alunos 
não querem ficar em sala...não querem trabalhar...eles querem mais ficar fora 
de sala...e tem a questão também adolescentes então eles estão envolvidos 
com amizades com coleguinhas e não ouvem...e isso acaba dificultando 
muito... 

Doc teria alguma forma de superar esse problema na sua opinião? 

Inf tem...eu acho que tem...eu inclusive eu tô fazendo um estudo com a Braulina 
e com a Celeste...que nós estamos trabalhando aquela questão de adotar um 
estagiário pra vê se a gente recebe algum auxílio pra tá facilitando essa 
questão...aí eu coloquei pra Braulina...não...ela falou em um projeto pra gente 
tá fazendo leituras com os aluno...aí me veio uma idéia na cabeça...eu pensei 
isso...montar um projeto e estar pedindo auxílio das editora pra estar 
trabalhando nas vilas o incentivo à leitura...por exemplo crianças de dois três 
anos eu chegar e fazer pelo menos uma hora de leitura com esses 
alunos...nem que seja gravura pra poder motivá-los pra vê se eles conseguem 
se habituar um pouquinho...porque a maioria dos nossos alunos que chegam 
em casa a questão cultural deles é outra completamente diferente...eles não 
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têm acesso a livros...os pais não incentivam...geralmente quando eles estão 
dentro de casa o pai manda pra rua pra brincar porque não dá conta da 
criança em casa e se ele colocasse um livro um gibi na mão dessa criança eu 
acho que seria um incentivo. 

Doc e na escola o que poderia ser feito nesse sentido? 

Inf na escola?...é eu acho que a escola poderia estar ajudando com um acervo 
direcionado às séries...que é o que nós não temos...quando você pensa em 
adotar um livro você pensa na questão financeira dos alunos...quando você 
fala o valor do livro o aluno pula longe “ah eu não tenho condições de 
comprar esse livro”...então aí complica muito e a biblioteca ela não tem muito 
como estar ajudando a gente porque o que tem lá também já são livros 
antigos que a maioria dos alunos já leram...daí complica um 
pouquinho...agora a escola poderia estar fazendo também...como eu pensei 
nesse projeto...a escola poderia fazer um projeto e enviar pras editoras...eu 
acredito que as editoras mandariam esses livros de bom grado...porque 
quando a gente liga pra eles e fala que você tá trabalhando com crianças de 
quinta série e o acesso à leitura deles é mínima...eles não têm acesso 
realmente à leitura...eles se propõem a estar mandando...eles mandam 
alguma coisa...eu já consegui isso...mas eu acho que a escola é que devia tá 
tomando esse partido...aí acaba deixando tudo por conta do professor e o 
professor não consegue fazer o trabalho que ele tem que fazer dentro da 
escola. 

Doc pra você qual é o papel do LD? 

Inf no ensino fundamental eu trabalho com LD como um auxílio...uma ajuda...por 
exemplo...eu trabalho mais o LD os textos...leitura e interpretação...mas aí 
quando você vai trabalhar uma gramática...principalmente o que nós 
adotamos...ele não...quase não traz a gramática...e ele trabalha inclusive a 
gramática no texto...é interessante...então eu trabalho com o LD como um 
apoio...eu trabalho muito com livros diferenciados em sala de aula...dou 
muitos trabalhos...principalmente leitura...produção de textos pra eles estarem 
fazendo...inclusive eu trabalhei...não sei se vai adiantar falar isso aqui...eu 
trabalhei...tem uma parte no LD deles que ele pede assim “hoje nós vamos 
nos divertir...vamos dar boas risadas”...então coloca lá assim pros alunos 
recriarem piadas ou contarem algumas piadas...aí os alunos fizeram uns 
textos de piadas e eles me cobraram...porque eu falei que ia colocar no 
mural...e eles me cobram até hoje (e por que você não os colocou?) não 
tenho coragem...pesadas demais da conta...você precisa de ver...pra isso 
eles têm uma cabecinha ótima pra escrever...e olha que os texto ficaram 
coerentes mesmo...alguns inventaram e outros umas que eles já ouviram 
aproveitaram e colocaram lá...mas tiveram uma cabeça e eu disse 
“escuta...você têm uma cabeça boa pra fazer piada...mas não têm uma 
cabeça boa pra escrever uma redação né?” 

Doc qual é o papel do texto em suas aulas? 

Inf eu acho que o texto nas minhas aulas é...ele ajuda muito e eu acredito 
piamente que ele ajuda o aluno a se desenvolver mais...então o aluno que 
não lê ele é muito retraído...muito pobre de vocabulário...então ele não 
consegue desenvolver um texto...escrever...inclusive eu faço muitas 
experiências na sala assim “vamos escrever sobre determinado assunto”...aí 
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eles sentam e ficam...você vê o texto dos alunos...duas linhas...eu 
“nossa...mais você não escreveu nada”... “ah mas eu não sei falar sobre 
determinado assunto porque eu não conheço”...aí eu pego o texto que fala 
sobre determinado assunto e passo pra eles...aí quando eles fazem o texto o 
texto já melhorou trinta por cento em tamanho e em riqueza também...porque 
eu pedi pra dá algumas informações e colocaram...então eu acho que a 
leitura ajuda no desenvolvimento do aluno e a enriquecer o vocabulário 
dele...inclusive facilita a produção de texto...e eu faço muito desse tipo de 
experiência na sala...tem aluno que não consegue escrever uma vírgula...daí 
eu sento com eles e falo assim “acontece um acidente lá na rua vocês contam 
esse acidente com detalhes certo? ‘certo?’”...até inventam algumas coisas a 
mais...aí eu falo assim pra eles “vocês assistem um capítulo da novela e 
vocês contam a novela toda pra quem quer ouvir e com detalhes...não é 
verdade? ‘é!’...então qual é a dificuldade de você pegar a palavra amor e 
escrever sobre a palavra amor...o que que é o amor pra você?...o amor entre 
duas pessoas...o amor entre irmãos...o que que o amor faz pra uma 
pessoa?...se a pessoa é má o que o amor vai fazer pra essa pessoa?...vai 
transformar essa pessoa em pessoa boa? vai...como? da seguinte forma 
assim tal...tal...tal...tá...aí o que que é um amor de um irmão e o amor de um 
pai e de uma mãe?...tô fazendo uma comparação do amor entre as 
pessoas...aí eu falo pra eles “então vamos começar a escrever um texto 
falando sobre o amor”...aí um começa...aí quando você vai perceber o 
texto...aí eu inclusive eu falo pra eles assim “quando vocês forem produzir um 
texto...por exemplo se você for falar da economia no Brasil...você tem que 
lembrar que tem uma série de questões relacionadas à economia...por 
exemplo...que dirige o país? é o presidente tal...tal...então ele tem alguma 
coisa a ver com a economia do país...então você vai ter que falar...fazer 
menção a ele nesse texto que você tá fazendo agora...o que a economia traz 
de bom pra maioria da população? ela beneficia a maioria ou a minoria? 
quem são os excluídos dentro dessa economia?”...então eu vou falando pra 
eles relacionar...pra eles lembrar que tem tudo a ver com a coisa lá...com o 
eixo que ele tá começando a fazer o texto...eu sempre lembro eles pra fazer 
isso...alguns conseguem pegar...vamos supor você lê um texto que fala sobre 
o assassinato no...você tá lendo um texto...vamos supor que você tá lendo o 
texto Lucíola...então o que acontece em Lucíola?...aí eu fala pra eles 
assim...é só um exemplo que eu tô dando...ele leu o livro e eu falo assim “o 
que vocês viram dentro do livro que tem alguma coisa a ver com a sua 
realidade aqui hoje?”...e aí citam uns pontos... “e o que mais...você viu o que 
mais aí?”...aí eu falo pra eles assim “é isso que vocês têm que 
enxergar...quando vocês forem escrever...não olhem só pra folha do 
caderno...levante a cabeça...pense um pouquinho...olha pra cá...olha pra 
ali...olha pra ali...que seu texto vai crescer...além de ele crescer ele vai ser 
super enriquecido com algumas informações que você tá pegando pra trazer 
pra dentro do texto...eu ainda não consegui colocar os meus alunos pra 
produzir bons textos porque eles são meios lerdos... 

Doc mas como você faria pra que eles produzissem bons textos? 

Inf mas o que eu gostaria mesmo que eles fizessem pra que eles produzissem 
um bom texto é que eles a partir do momento que eles fizessem uma leitura 
eles sempre contextualizassem essa leitura...porque daí eles 
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conseguem...mas eles são preguiçosos...e pra falar...Deus amado...quando 
você lê um texto você consegue falar o que você vê dentro do texto...e eles 
vêem o mínimo e digo “gente...mas aí você pode ver o máximo...porque você 
não expande...olha bem...vocês estão olhando só pra um ponto...o que você 
tá vendo aqui...aqui...o que você vê ali?...é parecido com quê? tem alguma 
coisa a ver com a sua vida...sua casa...sua cidade?”...então eu vou fazendo 
isso com eles pra ver se eles ampliam mais...eu tenho conseguido fazer com 
que eles escrevam textos...mas tem uns que quando vai escrever o 
pensamento não é seqüente...então eles cortam aqui...vem com outro 
assunto ali...aí eu... 

Doc você aproveita esses textos para trabalhar a gramática dentro deles? 

Inf é complicado porque os LD eles não trazem material pra você trabalhar a 
gramática no texto...o único livro que eu vejo que trabalha a gramática no 
texto é uma gramática que eu tenho aqui e o LD deles...o mínimo...mas 
trabalha...então se torna complicado você trazer algum texto que tem alguma 
coisa...mas eu tento ainda pegar um texto...outro texto qualquer pra tá 
trabalhando algum conteúdo gramatical que a gente já viu na sala de aula. 

Doc então por enquanto a gramática está caminhando de uma forma e texto e 
leitura de outra? 

Inf ainda não deu pra unir os dois ainda não. 

Doc é possível pensar ensino de LP numa perspectiva interdisciplinar já que o CC 
pensa nessa questão, então é possível pensar um ensino envolvendo 
gramática, literatura ( no seu caso leitura) e redação? 

Inf é possível...mas se nós tivéssemos um material em mãos...tá faltando...olha 
só...nós temos muitos textos literários que dá pra você trabalhar a gramática 
mas até que você consiga selecionar esses textos e trazer pra trabalhar e o 
nosso tempo é muito curto pra tá fazendo isso...eu tentei pelo menos com a 
literatura fazer alguma coisa que desse resultado e não consegui porque...são 
poucas aulas...pouco tempo pra você tá dando aula...muito feriado...e teve 
muita interrupção de aula na escola e o projeto me atrapalhou muito...porque 
eu acho que a única professora que ficou trabalhando com os alunos dentro 
da sala..que não conseguiria trabalhar com os alunos fora...principalmente do 
matutino...porque eu tenho à tarde pessoal...eu tive que trabalhar 
praticamente todas as minhas aulas pra fazer projeto e elaborar aquele 
relatório...nem em sala de aula...usar as aulas pra fazer isso...porque os 
alunos não conseguiam ir pra frente sozinhos...e tava eu sozinha orientando 
três salas...então aí pesou...duas à tarde e uma de manhã...eu tinha uma 
auxiliar...só que a auxiliar depois que terminou todos os trabalhos “eu não 
sabia que era pra trabalhar...” e os meninos falaram “sabia porque nós 
pedíamos ajuda e ela não ajudava”... 

Doc  você já leu algumas coisa dos PCNs de LP? 

Inf não...eu li assim...quando a gente se reúne e o pessoal começa a ler e você 
tá pegando um pouquinho aqui...ali... 

Doc mas do que você ouviu sobre os PCNs o que você achou? 

Inf eles falam lá...acho engraça assim...quem tá de fora acha que tudo é 
possível...então eu acho que ele teria que estar lá em sala de aula pra ele tá 
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fazendo pra ver se realmente é possível...eu acho que é possível sim...mas só 
que a gente teria que tá recebendo orientação e tinha que ter material...então 
se é pra trabalhar literatura...texto e leitura então vamos unir...vamos ter por 
exemplo um período pra gente estar em estudo...recebendo orientação pra 
colocar isso em prática aí sim daria pra ir pra frente...agora do jeito que está 
ali na escola não vai dá pra levar isso adiante não...a não ser que os 
professores de LP se unam e comecem a trabalhar realmente pra fazer essa 
interdisciplinaridade...caso contrário vai ficar só lá no papel...e quem falou que 
dá pra fazer lá na teoria...lógico...lá na teoria faz...mas na prática é outra 
coisa...não vai conseguir nada não. 

Doc o que é pra você Língua Portuguesa, o que é língua? 

Inf é as perguntas...que que eu tinha falado lá eu já esqueci...o que a LP? 
bom...eu acho que a LP é um instrumento pra que o aluno se desenvolva o 
melhor possível pra estar conquistando o seu espaço...não sei se você já 
percebeu que quando a gente não tem muito questionamento a gente não 
consegue se entrosar (...)...você é excluído...então eu acho que a LP é 
isso...um instrumento que pode levar você a conquistar aquilo que você mais 
deseja...é por aí... 

Doc então o que é ensinar LP? 

Inf ensinar LP...bom. lá no CC hoje ensinar LP é você saber unir 
leitura...literatura e texto...pra que o aluno...pra facilitar o aluno de...(...)ensinar 
LP é você tá dando embasamento teórico pra que o aluno consiga se 
sobressair em situações que pra ele anteriormente era impossível e que ele 
consiga se sobressair por ali...mas eu tenho uma coisa com o português 
assim...que ensinar LP é você saber orientar o aluno pra que ele...não é bem 
orientar...você consiga motivar...incentivar o aluno a lê...porque eu acho que é 
através da leitura que ele vai conseguir conquistar...produzir e se 
desenvolver...nesse aspecto aí...você pode até não concordar comigo...mas 
eu acho que quando o aluno tem uma visão de leitura que faz com que ele 
seja capaz de questionar qualquer assunto ou produzir qualquer tipo de texto 
pra mim acho que ele não precisa de mais nada...ele já tem um embasamento 
ali que dá pra ele sair de qualquer situação que por ventura ele venha ter 
futuramente... 

Doc  você trabalha com a variação lingüística? 

Inf eu tenho...bom...todos nós temos muitos alunos que eles utilizam um 
vocabulário que você quer corrigi-lo mas aí você pensa com você mesmo 
“poxa...ele fala tão naturalmente aquela fala dele que é adquirida em casa 
com os pais tudo...” mas tem um probleminha que quando você fala uma 
palavrinha errada eles são os primeiros a corrigir você...e eles não aceitam 
que você os corrija...então quando o aluno fala errado eu não falo que ele 
está errado e nem o corrijo...ele fala comigo e eu vou responder pra ele eu 
respondo repetindo a palavra corretamente...mas alguns não percebem que 
você faz isso e ele continua na mesma tecla falando a palavra errada...mas 
eu não critico muito não e nem sô de corrigir muito não...eu acho que o 
palavriado que ele traz de casa você deveria estar aproveitando e fazer com 
que ele perceba isso aos poucos naturalmente assim como ele fala 
também...porque se você for...se você analisar bem...nem todos nós falamos 
corretamente português...ninguém fala...aí veja bem...você está num grupo 



 174 

você se descontrai e finca à vontade pra falar certo?...e ali todo mundo 
percebe que você é um professor mas ninguém tá ligando pra isso...agora só 
porque você está diante de um aluno você vai querer corrigi-lo?...só porque 
ele é seu aluno...eu acho que é natural essa... 

Doc você acha então que dá pra trabalhar isso em sala de aula, mostrando a outra 
variedade que não é a dele mas é a padrão? 

Inf eu sempre falo assim “gente olha”...eu não digo pra eles que é errado...eu falo 
assim “olha...é natural a gente falar dessa forma...a convivência com seus 
pais fizeram com que você adquirisse esse hábito...é um hábito que você 
tem...mas você deve...quando estiver”...eu sempre falo pra eles... “quando 
você estiver numa sala de aula você procura sempre perceber a forma como 
você fala...não é errado você estar falando desse jeito...porque você 
aprendeu lá com seus pais...a convivência com seus pais fez com que você 
criasse esse hábito...mas quando você estiver numa sala de aula procure 
fazer a correção dessa palavra e leve ela pra dentro de sua casa que seu pai 
vai aprender um pouquinho com você...então você pegou esse hábito lá e aí 
você vai levar um novo hábito pra dentro da sua casa”...eu sempre falo isso 
pra eles pra não chamar atenção e falar que eles estão falando errado...mas 
aí eu digo pra eles assim “não é porque eu sou professora que eu vou falar 
corretamente...às vezes eu solto uma palavra errada e vocês nem 
percebem...mas tem um espertinho aí que percebe e me corrige e eu 
agradeço por ele estar me corrigindo...mas quando eu estou num grupo de 
amigos eu não falo do jeito que eu falo em sala de aula...eu fico à vontade pra 
falar”...é isso que eu falo pra eles...acho que eu não tenho direito de tá corrigir 
ninguém também... 
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ENTREVISTA 

PROFESSOR – P5 

Doc. Como você avalia o ensino de LP, hoje, na escola? 

Inf. eu acho que agora melhorou depois do estudo que nós tivemos na formação 
continuada e depois dos PCNs...que eu fiz o curso...eu achei que melhorou 
bem porque agora a prática está mais pra literatura puxando a 
contextualização na vida...na realidade do aluno e já entra com a gramática 
nos textos também... construção das regras das gramáticas... eu achei que 
melhorou bem. 

Doc. qual foi o papel dos PCNs nessa mudança? 

Inf. eu acho que foi muito importante porque abriu um horizonte enorme...porque 
a gente não sabia a prática...como praticar...e depois dos PCNs eu...falando 
por mim...acho que clareou bem a situação...como ensinar a gramática que 
estava sendo sem significação...e agora ficou um pouquinho mais com 
significação...mas assim mesmo eu não consigo...eu acho que ainda estou 
um pouco presa...porque falta material... nós temos que ter material pra variar 
as aulas de LP... o aluno às vezes não tem nenhum material...vem sem nada 
pra escola...fica difícil...e aí dizem... tá preso ao LD...que não é uma 
boa...mas nós não temos como elaborar esse material todos os dias 
diferente...às vezes tem as revistas... Veja... Istoé...que eu levo pra sala de 
aula...tem jornais que a escola assina...então a gente tenta trabalhar com 
esse material...mas eu acho que melhorou bem. 

Doc. no ensino de gramática, em que os PCNs contribuíram? 

Inf. contribuíram no esclarecimento de como ensinar a gramática com 
significação...por exemplo...o aluno tem que saber as regras...isso não tem 
jeito...mas ele tem que saber o significado dessa gramática dentro do 
contexto que ele está estudando...então eu entendi isso a partir do momento 
que eu passei a fazer o curso dos PCNs... 

Doc. esse curso foi feito pela escola ou ocorreu fora dela? 

Inf. foi fora da escola...pelo CEFAPRO...nós fizemos mini-projetos...preparação 
de aulas a partir do estudo dos PCNs. 

Doc. a EEACC trabalha com a prática interdisciplinar de ensino de LP (gramática, 
redação e Literatura), como você vê isso? 

Inf. interdisciplinar...pelo que nós sentamos o ano passado e este ano com os 
professores da área...interdisciplinar seria a área não é de Códigos e 
Linguagem?  

Doc. no caso, falo do professor de LP que hoje tem de trabalhar as três disciplinas 
citadas de forma integrada, como você vê isso? 

Inf. antigamente era separado...era Língua Portuguesa separada da Redação de 
da Literatura...eu achei no início quando falaram que nós tínhamos que 
trabalhar juntos...eu achei um pouquinho difícil...a idéia...depois eu acostumei 
e eu acho que não tem que separar...eu acho que uma coisa puxa a 
outra...então a partir da Literatura depois a contextualização e os textos 
científicos que nós podemos trabalhar tanto podemos trabalhar textos de 
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ciências...de biologia ou de história na LP...então achei que ficou bem melhor 
agora...acostumando com a idéia...no início foi difícil. 

Doc. o que você acha do LD adotado pela escola para as aulas de LP? 

Inf. o livro que nós estamos usando ainda é o Maia...segundo e terceiro 
ano...houve mudança no primeiro ano este ano que é da Cochar...essa autora 
eu acho que melhorou bem o livro... está mais de acordo com os PCNs. 

Doc. você acha que o Maia não está de acordo com os PCNs? 

Inf. o Maia houve uma renovação...a edição nova melhorou um pouquinho...mas 
o antigo continua muito resumido e na forma muito simples a gramática só 
frases...analisar frases...não mudou muito...mas melhorou bem essa edição 
nova do Maia. 

Doc. então você acha que ele teria que melhorar muito? 

Inf. teria que melhorar muito...porque o da Thereza Cochar é bem melhor...porque 
sugere aulas diferentes...sugere filmes pra aquele tema...pra aquele 
capítulo...sugere leitura de livros...sugere música também pra trabalhar com o 
contexto...então eu achei que foi bem melhor...foi adotado agora no primeiro 
ano 

Doc. qual sua opinião sobre a proposta do LD do Maia sobre o ensino de língua? 

Inf. na minha opinião não é bom...não aquilo que a escola espera que nós 
estamos direcionando para trabalhar diferenciado...não é... 

Doc. qual é, para você, o papel do texto em sala de aula? 

Inf. é fundamental...porque o aluno tem que saber interpretar...tem que saber.. 
[voltando ali...nós tivemos um curso com a Celeste sobre LP...porque o eixo 
nosso é leitura e interpretação...nós chegamos à conclusão...nós 
professores...que os alunos não sabem ler...não sabem interpretar...por isso 
que vão mal em história...geografia...química...física...então nós fizemos o 
curso pra a partir do texto...[o texto é fundamental...eu acho...é o eixo]...a 
leitura do texto...a compreensão primeiro depois a interpretação...a partir 
desse curso muitos professores também não entendiam como lidar com o 
texto dentro da sala de aula...a partir desse curso melhorou...todo mundo 
achou que ficou bem claro e passou a trabalhar diferenciado] 

Doc. você tem algum exemplo dessa prática, ou seja, de trabalhar com texto em 
sala de aula, pode ser uma experiência que você tenha praticado em sala de 
aula. 

Inf. a partir de uma transparência com um desenho que foi passado pra os 
alunos...aí eles observaram o desenho “o que vocês estão vendo no 
desenho?”...o que viam...por exemplo o saci-pererê...uma chave de carro na 
mão....e foi tampada a legenda embaixo...a partir desse texto exploramos o 
que estavam vendo no texto...depois com a legenda [eu não lembro o que 
estava escrito na legenda agora] a legenda falava em carro...então eles 
ficaram imaginando como que o saci pode dirigir um carro se não tem uma 
perna...então a partir daí foi questionado isso daí...depois foi a interpretação 
que nós temos carros adaptados pras pessoas que não tem perna...que são 
deficientes...nós trabalhamos esse tipo de texto...então houve a 
compreensão...depois a interpretação 
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Doc. você poderia definir o que você chama de compreensão e interpretação? 

Inf. compreensão é o que eles tão vendo no texto...na transparência...é do jeito 
que eles estão vendo na transparência...depois a interpretação por que a 
chave do carro...que que ele vai fazer com a chave do carro...então eles 
interpretaram que as pessoas que não têm perna ou que não têm um braço 
também podem dirigir...então a partir dessa leitura diferenciada...mas tinha 
uma legenda embaixo que levava a interpretação do texto...a partir disso aí 
nós fomos para o texto escrito...tem outra também que a partir de uma poesia 
literária...primeiro as palavras...a compreensão das palavras...depois as 
palavras-chaves...do que o texto tratava...depois a interpretação...nós não 
queremos só comida nós precisamos de diversão e arte [aquele texto que 
você bem conhece né?]...então foram feitas essas atividades...no noturno 
principalmente...porque o noturno está pior que o vespertino e o matutino 

Doc. pior em que sentido? 

Inf. leitura...interpretação...eles não sabem mesmo...não sabem mesmo...então 
nós resolvemos trabalhar com esse eixo de leitura e interpretação e depois a 
escrita. 

Doc. em que momento entra, nesse caso, a escrita e a análise lingüística? 

Inf. a análise lingüística é depois de toda a análise feita ali no texto...primeiro o 
texto...a compreensão... a interpretação...a escrita...a partir da escrita aí volta 
ao texto...aí nós...por exemplo...verbos...vamos tratar de verbos...os tempos 
verbais...como aparecem os tempos verbais...por que usou aquele tempo 
verbal...dessa maneira que(...) porque usou no texto aquele tempo 
verbal...quais os tempos verbais que aparecem ali no texto...então grifa os 
tempos verbais...por que apareceu os tempos verbais?...está relacionado a 
que flexão?...entende?...desse jeito que nós começamos a trabalhar e 
achamos que surtiu efeito já...pouquinho...porque foi agora no início...e eu 
acho que nós vamos continuar com esse eixo...mas ficou definido que todas 
as disciplinas trabalhariam assim...a partir do texto...por exemplo o texto de 
química...de matemática...a interpretação [que o professor de matemática 
sempre diz “eles não sabem interpretar o problema de matemática”...então 
não sabem interpretar por isso que não resolvem]...a partir daí que nós 
resolvemos definir os eixos que seriam trabalhados no noturno e passamos 
também para o matutino e o vespertino dessa maneira. 

Doc. essa metodologia surgiu a partir de algum curso que vocês fizeram? 

Inf. não...nós fizemos no ano passado...segundo semestre do ano 
passado...achamos necessário e quando terminou o curso nós já começamos 
a trabalhar com os alunos...isso eu estava fora da sala ainda...mas eu 
acompanhei todo o processo com os professores....este ano como eu não dou 
aula à noite e sim no vespertino e matutino eu já fiz em algumas 
aulas...algumas aulas...porque não dá pra você fazer em todas por causa do 
material...você tem que ter o material...tem que confecciona e a escola não 
tem por enquanto...está difícil comprar o material. 

Doc. que material é esse? 

Inf. transparência...é a tinta pra impressora que agora no início do ano não 
tem...agora que a escola recebeu PDE que vai comprar...então nesse início 



 178 

nós trabalhamos muito pouco...agora é que vai começar...achei muito 
válido...e os alunos passaram a gostar também da maneira... 

Doc. nesse trabalho vocês têm trabalhado leitura, interpretação, escrita e a 
gramática? 

Inf. isso...essa é a idéia de trabalhar no noturno todas as aulas...então talvez até 
unindo um texto de história com a LP...nós temos que senta pra trabalhar 
interdisciplinar... os textos de história com LP...texto de química com LP...não 
conseguimos ainda...porque o tempo foi curto...porque nós precisamos sentar 
pra saber como vamos fazer...detectamos os problemas que existiam no 
noturno...por que a desistência...por que que o aluno ia mal nas 
atividades...porque não sabia interpretar...e a partir desse momento o que que 
nós fizemos...nós reunimos professores de todas as escolas para ouvir os 
professores se estava havendo esse problema...especificamente no 
noturno...nós fizemos duas reuniões aqui no Cristino...uma reunião lá no 
Ceja...em Aragarças...e este ano ficamos de continuar nas outras escolas e 
pegando as experiências dos outros professores...das outras escolas...então 
foi ótima essa experiência...só que não terminamos porque agora está só o 
Sérgio...porque o governo diminuiu o pessoal administrativo...da coordenação 
também...não deu ainda...mas nós vamos continuar com esse projeto aí. 

Doc. quando surge alguma dúvida sobre conteúdo ou sobre o “como ensinar” ou, 
ainda, quando surge a angústia, o que você faz para superar isso? 

Inf. eu acho que o melhor caminho são os cursos...por exemplo agora pro projeto 
ser trabalhado por área nós sentimos uma necessidade de estudar...então 
cada professor vai pesquisar na internet o assunto da sua área e vai estudar e 
vai ver como nós vamos encaixar pra que fique sendo a aula o projeto...não 
separado...porque todo mundo estava sentindo que o projeto é válido mas 
que estava à parte...mudamos um pouco mas não totalmente...agora nós 
estamos estudando pra que seja por área e a aula seja o projeto...os 
conteúdos inseridos o ano todo. 

Doc. como a Literatura tem sido trabalhada por você nessa proposta de ensino de 
língua interdisciplinar? 

Inf. a Literatura entra nesses textos que a gente coloca...por exemplo esse texto é 
um texto literário...você pode colocar um texto literário pra fazer a 
compreensão e a interpretação...um texto jornalístico...que ele não tem a 
interpretação...ele só tem a compreensão...foi colocado vários tipos de 
texto...você entendeu?...então o aluno tem que estar em contato com esses 
vários tipos de texto pra ele entender da Literatura...e aí entramos com as 
épocas também...porque o contexto histórico tem que existir...entra o contexto 
histórico o aluno tem que ter um material...mínimo ele tem que ter...um livro 
ou uma apostila tem que ter...então a partir do momento que nós vamos 
estudar essa parte entra o contexto histórico...a época...o século que 
aconteceu...como aconteceu...por que aconteceu e aí entra o texto...você 
pode pegar até um texto do autor daquela época...por exemplo 
arcadismo...você pode pegar um texto daquele e colocar na transparência e 
estudar as características ali dentro do texto...através de uma figura também 
você pode...fazendo parte ali uma figura...tirando o texto e colocando uma 
figura...nós fizemos esse tipo de jogo também. 
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Doc. então o texto deve estar presente em todas as atividades? 

Inf. tem que estar...o texto tem que estar...porque nós sentimos que nossos 
alunos não estão sabendo mais interpretar...e a leitura?...está ficando...e a 
leitura extra-classe nós temos que adotar e cobrar mesmo...sentimos isso...a 
escola agora possui bastante livro na biblioteca dá pra gente levar pra 
sala...no noturno por exemplo eles não têm tempo...dizem que não tem 
tempo...mas a gente tem que fazer tudo dentro da sala de aula...mesmo o 
momento de leitura tem que ser feito...tem alguns professores que não se 
encaixaram ainda...todo ano nós temos professores novos...isso é o que 
atrapalha um pouquinho...mas nós temos de aprender a conviver com 
isso...sempre voltando...sempre estudando...não é?...mas nunca cansar... 

Doc. o que é pra você LP? 

Inf. eu acho que LP é essencial...porque se você não sabe ler...interpretar e 
redigir nenhuma disciplina vai pra frente...e acho que é essencial LP...e temos 
que trabalhar com eixo...definir um eixo e trabalhar com um eixo...o eixo 
porque é importantíssimo em todas as disciplinas. 

Doc. várias vezes você falou em “eixo”, você pode definir o que é isso? 

Inf. o eixo é o mais importante...que vai dar continuidade aos outros estudos...por 
exemplo o eixo ali é leitura...compreensão...interpretação...escrita...então 
esse é o eixo que nós definimos...o eixo na verdade são vários mas da 
LP...então tem que ter esses quatro eixos tem que existir...a partir dele 
trabalha-se todo conteúdo...puxando a história muito importante ali...a 
história...porque com o professor de história nós decidimos que a história tem 
que estar sempre presente...então a LP e a história sempre juntas por causa 
da literatura. 

Doc. esse eixo contempla todas as disciplinas? 

Inf. todas as disciplinas...todas os professores iniciaram com este trabalho. 

Doc. você trabalha a questão da variação lingüística? 

Inf. sim...trabalhamos...todos os professores de LP já entenderam a variação 
lingüística...vários textos indicando que todas as linguagens são importantes e 
cada um no seu devido lugar...no seu contexto...então a variação lingüística é 
importantíssima e eu senti que todos os professores a partir do estudo dos 
PCNs ficou bem claro isso aí...que todo mundo achava às vezes um 
texto...por exemplo...uma poesia do Patativa do Assaré...achava “mas tá 
escrito errado”...não...fazer o aluno entender que é da época...do lugar que 
ele está...como as pessoas falam...então é interessante saber as variações 
lingüísticas e dar importância a isso...não falar “tá errado”....”tudo tá 
errado”...não. 

Doc. o que é pra você ensinar LP? 

Inf. em que sentido? 

Doc. qual seria seu papel como professora de LP? 

Inf. eu acho que não é o mais importante...mas acho que dentro do contexto 
todos são importantes...fazer o aluno entender...compreender e escrever 
bem...eu acho que isso é muito importante...e todas as disciplinas...não só 
LP...então acho que meu papel de ensinar LP é muito importante...eu acho 
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que é essencial como todas as disciplinas também...mas de LP nós temos um 
peso maior. 

Doc. sobre essa prática do CC de trabalhar de forma interdisciplinar: LP, literatura 
e redação, você viu algum problema, sente alguma dificuldade em trabalhar 
dessa forma? 

Inf. não...no início quando uniram a LP como um todo nós sentimos 
dificuldade...agora já acostumamos e achamos que é necessário trabalhar 
assim...pelo menos nas reuniões a gente ouve que todo mundo acostumou a 
trabalhar não separadamente...que um texto puxa o outro... a 
literatura...contextualização...a gramática...a redação...tudo junto...eu pelo 
menos achei bem melhor trabalhar assim...agora que eu acostumei. 

Doc. e quanto aos alunos, o que eles acham dessa prática? 

Inf. no início quando aconteceu...eles sentiam: “agora não é aula de redação? 
Agora é literatura?”...agora eles nem perguntam mais...só no primeiro 
ano...quando vêm alunos de fora daquelas que têm a disciplina separada 
ali...eles chegam e falam “agora é aula de quê?”...então a gente volta a 
explicar para o aluno como que acontece...e isso tudo é língua...a gramática... 
“quando você vai ensinar a gramática”...nós temos e temos um momento 
também que no início nós achávamos...todo mundo “a gramática não é 
ensinada assim”...mas ninguém explicou como seria... “não pode mais ser 
ensinada assim”...deu aquele medo na gente...tiveram professores que até 
deixaram de ensinar a gramática porque achava que não era mais 
necessário...erradamente...a partir dos PCNs que nós percebemos que é 
muito importante... a maneira de passar...a maneira de explicar é que (...)tem 
que construir...eles têm que chegar até as regras...mas têm que saber as 
regras para construir um bom texto...tem que ter significado dentro do texto 
que ele constrói. 

Inf. li os PCNs...eu fiz um curso...quase dois anos...se este ano tiver de novo vou 
fazer novamente...porque é bom...é lógico que fala assim “os PCNs não são 
regras pra você seguir”...mas nos ajudou muito...clareou muito...melhoraram 
as aulas depois que passamos a estudar os PCNs. 

Doc. você tem alguma crítica em relação a eles? 

Inf. eu li...fiz o curso e achei tudo muito bom...é lógico que tem coisas que a gente 
não pode seguir ao pé da letra...mas a maior parte a gente aproveita...pelo 
menos eu e minha colegas...também aproveita o máximo ali...inclusive no 
primário nós construímos um projeto através de um livro...por exemplo meu 
grupo ficou com “faca afiada”...nós lemos o livro que á pro primário...a partir 
daquele livro nós fizemos um projetinho pra ser desenvolvido em sala de 
aula... e minha colega desenvolveu esse projeto do livro faca afiada com os 
alunos de 4ª série e deu certo...ficou ótimo...a partir dos PCNs. 

Doc. como você tem trabalhado o currículo de gramática nas aulas de LP? 

Inf no início do ano nós no reunimos por área e fizemos um currículo aberto...por 
exemplo...por bimestre...nós fizemos do primeiro bimestre o que seria 
necessário trabalhar a partir das dúvidas dos alunos...a partir das redações...o 
que erram mais nas redações...então ficou para cada professor estar vendo 
esse detalhe em sala de aula pra trabalhar...por exemplo eu senti 
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necessidade de trabalhar acentuação na oitava série porque os alunos 
escrevem...a maior parte...e não acentuam...então eu senti 
necessidade...então eu vou trabalhar acentuação tá?...na outra sala os 
pronomes a substituição...então senti que era necessário trabalhar os 
pronomes...na outra sala verbos...sujeito no plural verbo no singular...segundo 
ano acontece muito isso...então o que eu vou fazer...vou trabalhar 
verbos...então a partir da necessidade que a gente detecta nas redações... 

Doc. e como você trabalha isso? 

Inf. vou...por exemplo...estou pensando em trabalhar...colocar as dificuldades que 
eu encontrei ali nas redações a partir desse momento a gente trabalhar...ver 
os tempos verbais...depois reescrever aquela redação com os tempos 
corretamente tá?...então é necessário saber os tempos verbais...por que 
erraram...por que que aqui tá no singular e ficou errado se o sujeito tá no 
plural que verbo deveria...às vezes o tempo também não está de acordo com 
o desenvolvimento da redação...a flexão ali do tempo não está correta...desse 
jeito vou trabalhar...eu acho que os alunos tem que estudar um pouquinho 
mais também né? 


