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“[...] os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá 

a eles, as estratégias de trabalho com os alunos, a 

bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o 

relacionamento com os alunos, tudo 

corresponderá, nas nossas atividades concretas 

de sala de aula, ao caminho que optamos”.  

 
João Wanderley Geraldi 
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R E S U M O 
 
 

Situado no âmbito de uma problemática voltada para o ensino e a aprendizagem da 
língua portuguesa, este estudo tem por objetivo investigar o modo como a disciplina 
Língua Portuguesa é trabalhada no Ensino Médio. De modo específico, propomo-
nos, nesse contexto de ensino, analisar as orientações dos documentos oficiais para 
a prática docente, examinar de que forma a proposta dos PCNEM é abordada no 
livro didático, identificar o tratamento dado às questões de língua, analisar como o 
professor utiliza o livro didático e verificar as relações entre a abordagem oficial e a 
prática pedagógica. A análise leva em conta os vários discursos relativos ao 
letramento escolar, consideradas as várias instâncias político-educacionais e 
didático-pedagógicas que instituem o ensino da língua materna – onde localizamos 
“o ensino que se deseja”. No que dizem professor e alunos em suas atividades e a 
respeito delas – a dimensão do “ensino que se faz” –, pressupomos encontrarem-se 
indícios dos princípios – ou concepções – que orientam aquilo que eles entendem 
por língua, ensino e aprendizagem. Tais indícios são considerados na inter-relação 
dos lugares enunciativos em que se promove esse letramento: as políticas públicas 
voltadas para a educação – com foco nas questões de língua - as pesquisas 
acadêmicas sobre tais questões, a formação e a capacitação docentes, e as 
próprias práticas escolares, na complexidade de suas intersubjetividades 
discursivas. Os princípios – ou concepções – são perseguidos naquilo que é dito (ou 
não) sobre o que se faz (ou não) na sala de aula, no trato com a língua portuguesa. 
O corpus se constitui de textos orais e escritos produzidos em aulas de português do 
Ensino Médio, numa escola pública da cidade do Natal. Situada no âmbito da 
Linguística Aplicada, a pesquisa é conduzida numa perspectiva qualitativa e 
interpretativista, seguindo-se procedimentos da etnografia da comunicação e aportes 
da Linguística Funcional. Nas constatações, são observadas concepções de língua, 
entre outras, além de representações e crenças em que se diluem aspectos teóricos 
e práticos, papéis profissionais, expectativas e incertezas. 
 
 
Palavras-Chave: Língua portuguesa. Ensino Médio. Políticas públicas para o ensino 
de língua portuguesa. Concepção de língua.  Formação docente. 
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ABSTRACT 
 
 

Settled within the realm of a problematization towards teaching and learning the 
Portuguese language, this study aims to investigate the way how the Portuguese 
Language discipline is dealt with in Secondary School.  We propose specifically to 
analyze the orientations of the official documents concerning the educator practice, 
examining the way the PCNEM proposal is approached in the didactic book, 
identifying the treatment given to language questions, analyzing the way the teacher 
uses the didactic book and verifying the relations between the official approach and 
the pedagogical practice. The analysis takes into account the several discourses 
concerning school literacy, considering the various political-educational instances 
which institutionalize the teaching of the mother tongue - where we locate “the 
teaching that is wanted”. In what teachers and students say in their activities and 
concerning them - the realm of “the teaching that is performed” - we presuppose that 
there are signs of the principles - or conceptions - that orientate what they 
understand by language, teaching and learning. Such evidences are considered 
within the interrelation of the enunciative places where this literacy is promoted: the 
public policies concerning education - focusing the language questions - the 
academic researches about those questions, the educator formation and capacitation 
and the very school practices in the complexity of their discoursive inter-subjectivity. 
The principles - or conceptions - are pursued in what is said (or not) about what is 
done (or not) in the classroom when dealing with the Portuguese Language. The 
corpus is made up of oral and written texts produced in Portuguese classes in the 
Secondary School at a public school in the city of Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. 
Situated in the realm of Applied Linguistics, the research is conducted in a qualitative 
and interpretative perspective, following the ethnography of communication 
procedures and the contributions of the Functional Linguistics. In the observations, 
language conceptions were discerned, among others, besides beliefs and 
representations where the theoretical and practical aspects, professional roles, 
expectations and uncertainties were diluted. 
 
 
Key-words: Portuguese Language. Secondary School. Public Policies for the 
teaching of the Portuguese Language. Language Conception. Teacher Education 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Muito recentemente, na última década, a disciplina de Língua Portuguesa no 

Ensino Médio tem sido o centro de questionamentos teóricos e metodológicos, em 

face dos níveis preocupantes das avaliações institucionais e do seu caráter de 

transitoriedade, entre as pressões das demandas do mercado de trabalho e as 

possibilidades de continuidade dos estudos, em nível superior. Num e noutro caso, 

já se tornou um senso comum que seus egressos têm sérias limitações de leitura e 

escrita em língua materna. A reversão desse estado de coisas demanda esforços 

consideráveis da sociedade nacional como um todo, em conjunção com políticas 

públicas eficientes e eficazes. 

Em atendimento a esses esforços, então, urge que se produzam 

conhecimentos a respeito, os quais, ao mesmo tempo, possam explicar as razões 

desse fenômeno inquietante e forneçam subsídios para propostas adequadas de 

intervenção. De fato, como veremos mais adiante, há já alguns estudos consistentes 

sobre a língua portuguesa na escola, mas poucos voltados para o Ensino Médio, 

além do que, a informação a esse respeito tende a ser mais propriamente orientada 

no sentido daquilo que se pressupõe que a escola e os docentes devam fazer, do 

que daquilo que se passa, efetivamente, nesse nível de ensino. O que se tem, pois, 

são formulações injuntivas voltadas para o ensino e a aprendizagem, em cuja base 

encontra-se um suporte epistemológico construído com pressupostos da Pedagogia 

e da Didática, atualmente em voga no país, aliados a recentes tendências nas 

teorias linguísticas, como também nos estudos do texto, da enunciação e do 

discurso. Essas formulações são, via de regra e a priori, assumidas como 

operatórias, mas muito pouco se esclarece como se chegou a elas, isto é, tem-se a 

teoria e a metodologia de ensino, mas ficam desconhecidos os processos 

heurísticos que, espera-se, devem pressupor uma pesquisa científica pertinente. É 

nesse ambiente teórico-prático de possibilidades que identificamos como “o ensino 

que se deseja”. 

No momento, pois, considerando-se as especificidades da problemática do 

ensino da língua portuguesa no ensino seriado, parece-nos vital que esses 

pressupostos sejam fundamentados, também, em pesquisas diversificadas, numa 

abordagem qualitativa, de modo a irem além dos índices diagnósticos e avaliativos, 
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ou das formulações meramente prescritivas. Situados no âmbito interdisciplinar da 

Educação e da Linguística Aplicada, advogamos aqui, de entrada, em favor de uma 

postura da pesquisa voltada para a teoria fundamentada (STRAUSS; CORBIN, 

2008), de modo que as informações produzidas possam elucidar questões de língua 

e linguagem no contexto escolar, com vistas à elaboração e à aplicação de 

propostas de encaminhamento e de intervenção, fundadas na realidade prática, em 

atenção ao papel da ciência na atual sociedade brasileira. 

  Assim, para situar brevemente a problemática, reportamo-nos aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM1 (BRASIL,1999), 

que constitui, neste momento da educação brasileira, a referência basilar para essa 

fase terminal do Ensino Básico. Como é conhecido, esse documento propõe um 

trabalho didático-pedagógico voltado para o desenvolvimento de competências e 

habilidades. No caso da disciplina Língua Portuguesa, esse trabalho deve, entre 

seus principais objetivos, desenvolver o potencial crítico do aluno e, dessa forma, o 

seu entendimento do mundo, por intermédio do uso adequado da língua e da 

linguagem. Para isso, espera-se que a escola deve agenciar os meios para que 

possa aprender a se expressar linguisticamente acerca desse mundo, de forma 

adequada e na confluência de diferentes representações, em que figuram os 

componentes verbais e não verbais dos conteúdos curriculares. De acordo com os 

direcionamentos desse documento2, o trabalho com a língua deve ser desenvolvido 

para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das características 

de determinado movimento literário. Entende-se ali que, só assim, o aluno adquirirá 

meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que os habilitem a 

atuar nas diversas situações da vida em sociedade, em particular na sociedade do 

mundo globalizado da produção de bens e serviços. Como resultado, espera-se a 

prática da cidadania, aliada à inserção social e ao acesso a valores materiais e 

espirituais que se traduzem em uma melhor qualidade de vida. 

Ora, enquanto tal, essa referência para o ensino do português no Brasil tem 

um impacto considerável nas práticas cotidianas escolares – pelo menos é o que se 

espera, ou o que se deseja. Resta saber, então, o que se faz, de fato, nesse 

domínio, e este é o ponto de partida que escolhemos para nosso questionamento 

                                                 
1 Utilizaremos a sigla PCNEM. 
2 Deve ser lembrada aqui, também, a dimensão prescritiva das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio (BRASIL, 1998), em relação ao tratamento escolar a ser dado à língua portuguesa. 
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investigativo. Assim, considerando que uma das propostas dos PCNEM, para a 

disciplina Língua Portuguesa, pretende promover a articulação entre a língua e seus 

usos, algumas indagações surgem, em relação ao teor desse documento e suas 

possíveis repercussões nas práticas escolares, quais sejam: 

a) a partir de que concepção de linguagem são trabalhadas as questões de 

língua na aula de português?; 

b) de que modo a concepção de linguagem, proposta nos documentos 

oficiais, é trabalhada no material didático adotado na escola para a disciplina Língua 

Portuguesa no Ensino Médio?;   

c) que orientações são dadas à prática docente sobre o trabalho com a língua 

nos documentos oficiais?; 

d) como se processa o ensino e aprendizagem de questões de língua no 

âmbito da sala de aula?   

Para elucidar esse questionamento, esta pesquisa assume o objetivo geral de 

investigar o modo como a disciplina Língua Portuguesa é trabalhada no Ensino 

Médio, tomando como base as práticas de sala de aula de duas turmas da 2ª série 

de uma escola da rede pública estadual da cidade de Natal. Para tanto, delineiam-se 

outros objetivos, mais específicos, quais sejam: 

a) analisar as orientações dos documentos oficiais para a prática docente; 

b) examinar de que forma a proposta dos PCNEM é abordada no livro 

didático; 

c) analisar o tratamento dado às questões de língua na situação concreta de 

sala de aula; 

e) analisar como o professor utiliza o livro didático;  

f) verificar as relações entre a abordagem oficial e a prática pedagógica 

efetiva, nessas situações. 

Entendemos, a partir do que propomos nesses objetivos, que a relevância 

deste estudo justifica-se, sobretudo, como aludimos anteriormente, porque esse 

nível de ensino ainda carece de estudos mais específicos, voltados para o ensino e 

a aprendizagem de língua portuguesa. Apesar de muitas investigações aplicadas a 

essa temática, a grande maioria encontra-se focada no Ensino Fundamental, sendo 

ainda incipientes e pouco frequentes os estudos nessa última etapa da Educação 

Básica. Daí resulta a demanda por pesquisas que ajudem a compreender por que 

razões, no Ensino Médio, as competências relacionadas ao campo da linguagem 
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ainda estão longe do patamar desejado, como sinalizam, mesmo que parcialmente, 

avaliações de caráter nacional, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A justificativa do estudo 

encontra-se ainda, de forma mais específica, na possibilidade de poder contribuir 

com os estudos voltados para as questões de língua portuguesa na Educação, com 

as decorrentes reflexões na área da Línguística, particularmente no que se refere 

aos tópicos de gramática. 

Assim, em sua metodologia, a pesquisa documental e empírica leva em conta 

os vários discursos relativos ao letramento escolar, a partir de dados primários e 

secundários, consideradas as várias instâncias político-educacionais e didático-

pedagógicas que instituem o ensino da língua materna – onde localizamos “o ensino 

que se deseja”. No que dizem professor e alunos, em suas atividades e a respeito 

delas – a dimensão do “ensino que se faz” –, pressupomos encontrarem-se indícios 

dos princípios – ou concepções – que orientam aquilo que eles entendem por língua, 

ensino e aprendizagem. Tais indícios são considerados na inter-relação dos lugares 

enunciativos em que se promove esse letramento: as políticas públicas voltadas 

para a educação – com foco nas questões de língua, as pesquisas acadêmicas 

sobre tais questões, a formação e a capacitação docentes, e as próprias práticas 

escolares, na complexidade de suas intersubjetividades discursivas. Os princípios – 

ou concepções – são perseguidos naquilo que é dito (ou não) sobre o que se faz (ou 

não) na sala de aula, no trato com a língua portuguesa. O corpus se constitui de 

textos orais e escritos colhidos em situação de ensino-aprendizagem, com especial 

atenção para a aula de português do Ensino Médio. 

Situados no âmbito da Linguística Aplicada, esse estudo acompanha uma 

metodologia que adota aportes da etnometodologia linguística (COULON, 1995), da 

etnografia escolar (FRANK, 1999; NUNAN, 2007), naquilo que forem pertinentes 

para esclarecer os discursos produzidos nas situações de aulas observadas e nos 

documentos coletados, enquanto conduzimos a pesquisa numa perspectiva 

qualitativa e interpretativa, de base etnográfica (cf. BOGDAN e BIKLEN, 1994; 

GOFFMAN, 1967; LÜDKE e ANDRÉ, 2005; STRAUSS; CORBIN, 2008). Para uma 

compreensão mais adequada das situações educacionais em estudo e das questões 

de língua, recorremos a trabalhos voltados para a temática, dentre os quais, citamos 

Antunes (2009, 2003), Faraco (2008), Furtado da Cunha e Tavares (2007), Geraldi 

(2005, 2003), Givón (1984), Martellota (2008) e Neves, (1997, 2003, 2006). 
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Por fim, para um melhor detalhamento do relatório deste estudo, organizamos 

o texto em três capítulos: 

No capítulo 1, que trata da língua portuguesa na escola, apresentamos uma 

pequena retrospectiva sobre o Ensino Médio, que inclui sua implantação e a reforma 

curricular. Em seguida, falamos sobre a língua portuguesa na Educação Básica, a 

formação do professor e o livro didático. Reservamos a parte final do capítulo para 

uma alternativa teórico-metodológica baseada na articulação entre língua e uso. 

No Capítulo 2, que discorre sobre os aspectos metodológicos, tratamos do 

campo de pesquisa e da constituição do corpus, explicitando-se sua abordagem e os 

procedimentos analíticos.    

No Capítulo 3, apresentamos o detalhamento das análises das aulas de 

português, em contraponto com o estudo do discurso dos seus participantes e das 

concepções de língua e linguagem veiculadas pelo livro didático. Por fim, 

apresentamos alguns encaminhamentos para o ensino de língua portuguesa, com 

base no que foi teorizado sobre o ensino que se faz, de modo a poder contribuir, 

também, com o ensino que (tanto) se deseja. 
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1 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO NÍVEL MÉDIO 

 

 

Neste capítulo, falaremos sobre a língua portuguesa na escola. Por se tratar 

de uma escola de Ensino Médio, iniciaremos com uma retrospectiva sobre a 

implantação desse nível de ensino, bem como a sua reforma curricular estabelecida 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 2006). Em 

seguida, procuraremos situar a disciplina Língua Portuguesa no contexto do Ensino 

Médio, enfatizando, dentre outras questões, o que os PCNEM (BRASIL, 1999, 2006) 

propõem para a disciplina, a concepção de linguagem, perspectivas para o ensino e 

aprendizagem, abordagens sobre a disciplina na Educação Básica, a formação de 

professores e o livro didático. Procuraremos ainda, neste capítulo, discorrer sobre 

uma alternativa teórico-metodológica, que possa subsidiar o trabalho do professor 

de língua portuguesa em relação à articulação entre língua e uso. 

 

 

1.1 HISTÓRIA E GRANDES QUESTÕES DO ENSINO MÉDIO  

 

1.1.1 A implantação 

 

 

A LDBEN (op. cit.) insere, pela primeira vez na legislação brasileira, em seu 

Art. 21, inciso I, a concepção de que educação básica é “formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio”. A lei maior da educação atribui como 

finalidade, para esses três níveis de ensino, o desenvolvimento do aluno de modo a 

“assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Ibid., Art. 

22). 

Ao tratar especificamente sobre o Ensino Médio, a LDBEN, em seu artigo 35, 

estabelece que esse nível de ensino caracteriza-se por ser a etapa final da 

educação básica e que deverá ter uma duração de, no mínimo, três anos, tendo por 

finalidades: 
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I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 
de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina (BRASIL, 2006, p. 28-29). 

 
 

Sendo o Ensino Médio considerado a etapa final da educação básica, pode-

se entender seus estudos como o período de concretização e aprofundamento de 

muitos dos conhecimentos adquiridos ao longo do Ensino Fundamental. Com isso, 

espera-se dessa etapa de formação o desenvolvimento de competências que 

permitam ao aluno: 

 
 

a) a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e 
competências necessárias à integração de seu próprio projeto da 
sociedade em que se situa; 
b) o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
c) a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo 
do trabalho, com as competências que garantem seu aprimoramento 
profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam 
a produção no nosso tempo; 
d) o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, 
de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos 
(BRASIL, 1999, p.22).  

 
 
Nesse sentido, o Ensino Médio, implantado para substituir o até então 2º grau, 

deve atuar de maneira que garanta ao aluno a preparação básica para continuação 

dos seus estudos, a fim de que ele seja inserido no mundo do trabalho, bem como 

no exercício cotidiano da cidadania, considerando as necessidades político-sociais 

de sua época. 

Assim, a implantação dessa última etapa da educação, de acordo com a 

regulamentação e encaminhamento da LDBEN, caracteriza-se por deixar de ser 

apenas um meio de preparação para o ensino superior ou, em muitos casos, para 

uma profissão. Qualquer que seja o seu formato de ensino, o educando é levado a 
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conhecer mais sobre a vida, a qualificar-se para a cidadania e a preparar-se para o 

aprendizado permanente, seja nos bancos escolares, seja no mundo do trabalho. A 

Lei constitui, então, uma perspectiva a essa última etapa da educação básica que 

agrega, em uma mesma modalidade, objetivos até o momento distintos para 

proporcionar, integralmente, uma educação equilibrada, com funções análogas a 

todos os alunos.  

 

 

1.1.2 A reforma curricular  

 

 

A reformulação do Ensino Médio em nosso país, estabelecida pela 

LDBEN/1996, cuja regulamentação deu-se em 1998 através das Diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação e dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

buscou atender, como pôde ser visto no item anterior, a uma reconhecida 

necessidade de atualização da educação brasileira. Entre outras necessidades, a 

referida atualização fez-se relevante por três motivos: 

a) para impulsionar uma democratização social e cultural mais efetiva, por 

meio do aumento da parcela de jovens que completa a educação básica;  

b) para responder a desafios impostos por processos globais, os quais têm 

eliminado da vida econômica os trabalhadores não-qualificados; 

c) para atender à expansão exponencial do Ensino Médio brasileiro que 

demanda de transformações de qualidade, a fim de se adaptar à promoção humana 

de seu público.  

A partir desse contexto, procurou-se estabelecer novas alternativas de 

organização curricular para o Ensino Médio que envolvessem, por um lado, o novo 

conceito de trabalho no contexto da globalização e, por outro, o “sujeito ativo”. Esse 

sujeito pode ser entendido como a pessoa humana que irá se apropriar desses 

conhecimentos com o intuito de um aperfeiçoamento no que concerne ao seu 

mundo do trabalho e à sua prática social. Os Parâmetros Curriculares para o Ensino 

Médio - PCNEM (BRASIL, 1999, p. 25-27) enfatizam que para tudo isso existe a 

 
 

necessidade de se romper com modelos tradicionais, para que se 
alcancem os objetivos propostos para o Ensino Médio. 
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A perspectiva é uma aprendizagem permanente, de uma formação 
continuada, considerando como elemento central dessa formação a 
construção da cidadania em função dos processos sociais que se 
modificam. 
Alteram-se, portanto, os objetivos da formação do Ensino Médio. 
Prioriza-se a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual do pensamento crítico. 
Não há o que se justifique memorizar conhecimento que estão sendo 
superados ou cujo acesso é facilitado pela moderna tecnologia. O 
que se deseja é que os estudos desenvolvam competências básicas 
que lhes permitam desenvolver a capacidade de continuar 
aprendendo. 

 
 
De acordo, ainda, com os PCNEM (BRASIL,1999, p. 29), o currículo, 

enquanto ferramenta da cidadania democrática, deve contemplar conteúdos e 

estratégias de aprendizagem que preparem o sujeito para a efetivação de atividades 

“nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a 

experiência subjetiva”. Essa preparação objetiva integrar “homens e mulheres no 

tríplice universo das relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva”. 

A organização curricular do Ensino Médio é, então, destacada no Art. 36 da 

LDBEN/1996, especificamente no parágrafo 1º, quando nele são instituídas as 

competências que o aluno, ao término dessa etapa, deve demonstrar: 

 
 

Art. 36, § 1º – Os conteúdos, as metodologias e as formas de 
avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino 
médio o educando demonstre: 
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna; 
II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 
necessários ao exercício da cidadania (Ibid., 2006, p. 26). 

 
 
Nessa perspectiva, as quatro premissas apontadas pela UNESCO e aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser e são incorporadas 

como diretrizes gerais e orientadoras dessa proposta curricular, a fim de que o 

currículo seja encadeado em torno de “eixos básicos orientadores da seleção de 

conteúdos significativos”, assim estabelecidos em cada uma dessas premissas: 

 
 

• Aprender a conhecer – [...] prioriza-se o domínio dos próprios 
instrumentos de conhecimento, considerando como meio e como fim. 
[...] Aprender a conhecer garante o aprender a aprender e constitui o 
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passaporte para a educação permanente, na medida em que fornece 
as bases para continuar aprendendo ao longo da vida. 
• Aprender a fazer – [...] Privilegiar a aplicação da teoria na prática e 
enriquecer a vivência da ciência na tecnologia e destas no social 
passa a ter uma significação especial no desenvolvimento da 
sociedade contemporânea. 
• Aprender a viver – trata-se de aprender a viver juntos, 
desenvolvendo o conhecimento do outro e a percepção das 
interdependências, de modo a permitir a realização de projetos 
comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis. 
• Aprender a ser – [...] supõe a preparação do indivíduo para 
elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus 
próprios juízos de valor [...]. Aprender a viver e aprender a ser 
decorrem, assim, das duas aprendizagens anteriores – aprender a 
conhecer e aprender a fazer – e devem constituir ações permanentes 
que visem à formação do educando como pessoa e como cidadão 
(BRASIL, 1999, p. 29-30).   

 
 

Assim, visando melhor atender a esse aprendizado, os PCNEM (BRASIL, p. 

32-37) estabeleceram a divisão de conhecimentos escolares em três áreas: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Tal divisão justifica porque se 

observa que os conhecimentos apresentam-se, cada vez mais, imbricados aos 

conhecedores, quer se encontrem na esfera técnico-científica, quer se situem no 

cotidiano da vida social. 

 

 

1.2 A LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO 

 

1.2.1 A disciplina Língua Portuguesa 

 

 

A disciplina Língua Portuguesa encontra-se abrigada na área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, na medida em que nessa área, de acordo com os 

PCNEM (BRASIL, 1999, p. 105) estão: 

 
 

[...] destacadas as competências que dizem respeito à constituição 
de significados que serão de grande valia para a aquisição e 
formalização de todos os conteúdos curriculares, para a constituição 
da identidade e o exercício da cidadania. As escolas certamente 
identificarão nesta área as disciplinas, atividades e conteúdos 
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relacionados às diferentes formas de expressão, das quais a Língua 
Portuguesa é imprescindível. 
 
 

Especificamente para a disciplina Língua Portuguesa, essa área visa à 

constituição de competências as quais deverão ser trabalhadas no processo de 

ensino e de aprendizagem, ao longo de todo o Ensino Médio. Por meio dessas 

competências, não se pretende diminuir os conhecimentos a serem adquiridos, mas 

sim explicar os limites nos quais o aluno desse nível de ensino venha a ter 

dificuldades para dar continuidade a seus estudos e participar da vida social. Ao 

todo são 10 (dez) competências, reproduzo apenas 06 (seis), por entender que elas 

estejam diretamente relacionadas à disciplina Língua Portuguesa, quais sejam: 

 
 

1 compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 
constituição de significados, expressão, comunicação e informação; 
2 analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a 
natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de produção e recepção; 
3 confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações específicas; 
4 respeitar e preservar as diferentes manifestações da linguagem 
utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas esferas de 
socialização; usufruir do patrimônio nacional e internacional, com 
suas diferentes visões de mundo; e construir categoriais de 
diferenciação, apreciação e criação; 
5 utilizar das linguagens como meio de expressão, informação e 
comunicação em situações intersubjetivas, que exijam graus de 
distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos de 
interlocutores; e saber colocar-se como protagonista no processo de 
produção/recepção; 
6 compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integradora da organização do mundo e 
da própria identidade (BRASIL, 1999, p. 126-131). 
 
 

Nas situações expressas acima, percebe-se que a idéia é de que toda 

linguagem transporta em seu interior uma visão de mundo, repleta de significados e 

significações. Estes, por sua vez, ultrapassam o aspecto formal da língua, pois o 

estudo isolado desse aspecto, sem levar em conta a inter-relação pragmática, 

semântica e gramatical própria da funcionalidade da língua, desvincula o aluno do 

seu caráter social. Nesse caso, a língua materna, tanto na modalidade oral como na 
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escrita, tem um papel de viabilizar o entendimento e o encontro dos discursos 

empregados nas mais diversas situações da vida social: 

 
 

É com e pela língua que as formas sociais arbitrárias de visão e 
divisão de mundo são incorporadas e utilizadas como instrumentos 
de conhecimento e comunicação. Aprende-se, com a língua, um 
‘sentido imediato de mundo’, que deve ser desvendado, no decorrer 
de um processo de resgate desse e de outros sentidos possíveis 
(Ibid., p. 131). 

 
 

É, pois, dentro dessa perspectiva que o ensino de língua portuguesa deve 

procurar desenvolver no aluno do Ensino Médio uma competência Linguística cuja 

essência não se pauta na exclusividade do domínio técnico do uso da língua 

“padrão”, mas, sobretudo, no saber empregar a língua na sua diversidade, em que 

se leva em consideração o contexto interativo.  

 

 

1.2.1.1 Concepção de linguagem  

 

 

Ao abordar sobre o ensino e a aprendizagem da disciplina Língua 

Portuguesa, no contexto do Ensino Médio, faz-se necessário conhecer a partir de 

que concepção de linguagem as questões Linguísticas devem ser trabalhadas em 

sala de aula.  Sobre isso Travaglia (2000, p. 21) enfatiza que “o modo como se 

concebe a natureza fundamental da língua altera em muito o como se estrutura o 

trabalho com a língua em termos de ensino. A concepção de linguagem é tão 

importante quanto a postura que se tem relativamente à educação”. Nesse caso, 

segundo o autor, é preciso conhecer as diferentes concepções de linguagem, pois 

só após o conhecimento dessas concepções se pode avaliar com qual delas o 

professor, predominantemente, trabalhará e se esta é a mais adequada, hoje em 

dia, para ensinar a língua materna.   

Para Koch (1995, p. 9), no decorrer da história, a linguagem humana tem sido 

concebida de uma forma muito distinta, que pode ser assim sintetizada:  

 

a) como representação (‘espelho’) do mundo e do pensamento;  
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b) como instrumento (‘ferramenta’) de comunicação;  

 

c) como forma (‘lugar’) de ação ou interação.  

 

Para um melhor entendimento dessa síntese, a autora explica que 

 
 

A mais antiga destas concepções é, sem dúvida, a primeira, embora 
continue tendo seus defensores na atualidade. Segundo ela, o 
homem representa para si o mundo através da linguagem e, assim 
sendo, a função da língua é representar (= refletir) seu pensamento e 
seu conhecimento de mundo. A segunda concepção considera a 
língua como um código através do qual o emissor comunica a um 
receptor determinadas mensagens. A principal função da linguagem 
é, nesse caso, a transmissão de informações. A terceira concepção, 
finalmente, é aquela que encara a linguagem como atividade, como 
forma de ação, ação interindividual finalisticamente orientada, como 
lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a 
prática dos mais diversos tipos de atos (op. cit., p. 9). 

 
 

Pode-se, então, resumir que, basicamente, existem três diferentes 

possibilidades de conceber a linguagem: a primeira é entendida como expressão de 

pensamento, em que se acredita que há regras a serem seguidas para a 

organização lógica do pensamento e da linguagem. A segunda diz respeito à 

linguagem como instrumento de comunicação. Nesse caso, o ensino e a 

aprendizagem de língua materna devem ocorrer linear e descritivamente. A terceira 

refere-se à linguagem como forma ou processo de interação, em que ela é o lugar 

de interação humana, da interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido 

entre interlocutores, numa dada situação comunicativa, bem como num contexto 

sócio-histórico e ideológico.  

Em se tratando dessas três concepções, Travaglia (2000, p. 21-23) 

estabelece que a primeira está relacionada aos “estudos lingüísticos tradicionais que 

resultam no que se tem chamado de gramática normativa ou tradicional”; a segunda 

mostra que a língua é estudada “enquanto código virtual, isolada de sua utilização”; 

ao passo que a terceira se refere ao estudo da língua em que os seus usuários ou 

interlocutores “interagem enquanto sujeitos que ocupam lugares sociais e ‘falam’ e 

‘ouvem’ desses lugares”.  

Vale salientar que a terceira concepção é a que os BRASILEM sugerem para 

ser empregada pelo professor, na medida em que o documento enfatiza que o 
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ensino e a aprendizagem de língua portuguesa devem fundamentar-se em 

propostas interativas língua/linguagem. Essa concepção destaca a natureza social e 

interativa da linguagem, em que o ensino de língua não seja deslocado do uso social 

desta, considerando o aluno como produtor de textos, refletindo assim a sua história 

social e cultural. Para isso, estabelecem a partir de que concepção de linguagem as 

questões Linguísticas devem ser trabalhadas: 

 
 
As expressões humanas incorporam todas as linguagens, mas para 
efeito didático, a linguagem verbal será o material de reflexão, já que, 
para o professor de língua materna, ela é prioritária como 
instrumento de trabalho. O caráter sócio-interacionista da linguagem 
verbal aponta para uma opção metodológica de verificação do saber 
lingüístico do aluno, como ponto de partida para decisão daquilo que 
será desenvolvido, tendo como referência o valor da linguagem nas 
diferentes esferas sociais (BRASIL, 1999, p. 139). 

 
 
Verificamos que ao sugerir uma abordagem sociointeracionista para o 

tratamento dado às questões Linguísticas, os PCNEM priorizam a idéia de que é, 

através da interação em diferentes instituições sociais (família, grupo de amigos, 

trabalho, escola, comunidade, shopping, entre outros), que o sujeito “aprende e 

apreende” as várias formas de funcionamento da língua, bem como os modos de 

manifestação da linguagem. Isso ocorre porque a interação propicia ao sujeito que 

este vá construindo os seus conhecimentos relacionados aos usos da língua e da 

linguagem, considerando os seus diversos contextos.  

Ao propor que “a unidade básica da linguagem verbal é o texto”, sendo este 

entendido “como a fala e o discurso que se produz, e a função comunicativa, o 

principal eixo de sua atualização e a razão do ato lingüístico” (Ibid., p. 139), tem-se 

ratificado nos PCNEM que o tratamento dado às questões Linguísticas deve levar 

em considerar a concepção sociointeracionista da linguagem. Isso porque, de 

acordo com essa concepção, todo e qualquer texto é produzido na interação e que é  

 
 

Pelas atividades de linguagem que o homem se constitui sujeito, só 
por intermédio delas é que tem condições de refletir de si mesmo. 
Pode-se ainda dizer que, por meio das atividades de compreensão e 
produção de textos, o sujeito desenvolve uma relação íntima com a 
leitura – escrita –, fala de si mesmo e do mundo que o rodeia, o que 
viabiliza nova significação para seus processos subjetivos (BRASIL, 
2006, p. 24). 
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Geraldi (2005, p. 67), ao abordar a linguagem e sua forma de ser concebida, 

reforça a sua importância no processo de interação: 

 
 
Mais do que ver a linguagem como uma capacidade humana de 
construir sistemas simbólicos, concebe-se a linguagem como uma 
atividade constitutiva, cujo lócus de realização é a interação verbal. 
Nesta relacionam-se um eu e um tu e na relação constroem os 
próprios instrumentos (a língua) que lhes permitem a 
intercompreensão. Obviamente, nascemos num mundo onde muitos 
eus e muitos tus já se encontraram. E a herança de seu trabalho 
encontramos não só nos produtos materiais, mas também na própria 
compreensão destes produtos, e esta compreensão expressa-se 
simbolicamente.    

 
 
Dessa forma, entendo que o trabalho do professor deve estar voltado para o 

desenvolvimento e sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno, o que 

estimulará a verbalização desta e a sua adequação a situações de uso. Nesse 

sentido, o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa não podem ser vistos 

como algo “acabado, pronto, fechado em si mesmo”, na medida em que as 

estruturas Linguísticas devem ser explicadas com base no uso real a que elas se 

prestam na situação da comunicação. É, portanto, no âmbito de uma concepção 

sociointeracionista da linguagem que o fenômeno social da interação verbal 

encontra o “espaço próprio da realidade da língua, pois é nele que se dão as 

enunciações enquanto trabalho dos sujeitos envolvidos nos processos de 

comunicação social” (GERALDI, 2005, p. 27).  

 

 

1.2.1.2 Perspectivas para o ensino e aprendizagem no contexto do Ensino Médio 

 

 

Em se tratando das perspectivas para o ensino e a aprendizagem da 

disciplina Língua Portuguesa, os PCNEM (BRASIL, 1999) indagam sobre como 

organizar o currículo dessa disciplina no âmbito do Ensino Médio, uma vez que o 

seu conhecimento já vem sendo desenvolvido desde as primeiras séries do Ensino 

Fundamental, apesar do reconhecimento no próprio documento de que “graves são 

os problemas oriundos do domínio básico instrumental, principalmente da língua 
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escrita” (Op. cit., 138). Sugerem, então, que o processo de ensino e de 

aprendizagem da disciplina ocorra na interação por meio de diferentes instituições 

sociais, visto que essa interação proporciona ao aluno construir seus conhecimentos 

em relação à adequação do uso da linguagem.  

Nesse sentido, os PCNEM (BRASIL, 1999) levam em conta a história de 

interações e de letramento3 que o aluno traz para o Ensino Médio, construída em 

diversos contextos sociais de emprego da linguagem, que vai desde a sua 

experiência cotidiana à sistematização do ensino e aprendizagem da escrita, isto é, 

a produção e a compreensão de textos.  Isso implica, portanto, estabelecer um perfil 

do que se espera do discente, na disciplina de Língua Portuguesa, nessa última 

etapa da educação básica. Sobre esse tema, uma nova orientação aos BRASILEM 

prevê que, no decorrer da formação do Ensino Médio, o “alunado” deva: 

 
 

a) conviver, de forma não só crítica mas também lúdica, com 
situações de produção e leitura de textos, atualizados em diferentes 
suportes e sistemas de linguagem – escrito, oral, imagético, digital, 
etc. –, de modo que conheça – use e compreenda – a multiplicidade 
de linguagens que ambientam as práticas de letramento 
multissemiótico em emergência em nossa sociedade, geradas nas (e 
pelas) diferentes esferas das atividades sociais – literária, científica, 
publicitária, religiosa, jurídica, burocrática, cultural, política, 
econômica, midiática, esportiva, etc; 
b) no contexto das práticas de aprendizagem de língua(gem), 
conviver com situações de produção escrita, oral e imagética, de 
leitura e de escuta, que lhe propiciem uma inserção em práticas de 
linguagem em que são colocados em funcionamento textos que 
exigem da parte do aluno conhecimentos distintos daqueles usados 
em situações de interação informais, sejam elas face a face ou não.  
c) construir habilidades e conhecimentos que o capacitem a refletir 
sobre os usos da língua(gem) nos textos e sobre fatores que 
concorrem para sua variação e variabilidade, seja a Linguística, seja 
a textual, seja a pragmática (BRASIL, 2006, p. 32)  

 
 

Em outras palavras, isso significa dizer que o aluno do Ensino Médio, na 

disciplina Língua Portuguesa, deve apresentar um perfil no qual ele esteja preparado 

para “conviver” com as diferentes situações de interação que lhe são proporcionadas 

em sala de aula, de forma que ele possa desenvolver, por meio dessa interação, 

                                                 
3 Letramento aqui entendido como as diversas práticas sociais que integram direta ou indiretamente a 
produção e a intelecção de materiais escritos e que integram a dinâmica da vida cotidiana de uma 
dada comunidade.   



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

30

habilidades e conhecimentos que o preparem para refletir sobre o funcionamento da 

linguagem.  

A perspectiva para o ensino e a aprendizagem da disciplina deve, portanto, 

levar em consideração as diversas manifestações de interação da linguagem, 

especialmente “o fenômeno social da interação verbal”, que tem o texto como 

unidade básica. Nesse caso, o aluno deve perceber que a língua materna, tanto na 

modalidade oral como na escrita, tem um papel de viabilizar o entendimento e o 

encontro dos discursos empregados nas mais diversas situações da vida social: 

 
 

A linguagem verbal, oral e escrita, representada pela língua materna, 
ocupa na área o papel de viabilizar a compreensão e o encontro dos 
discursos utilizados em diferentes esferas da vida social. É com e 
pela língua que as formas sociais arbitrárias de visão e divisão de 
mundo são incorporadas e utilizadas como instrumentos de 
conhecimento e comunicação. Aprende-se, com a língua, um ‘sentido 
imediato de mundo’, que deve ser desvendado, no decorrer de um 
processo de resgate desse e de outros sentidos possíveis (BRASIL, 
1999, p. 131). 

 
 

É, pois, dentro dessa perspectiva que o ensino e a aprendizagem da língua 

materna devem procurar desenvolver no aluno do Ensino Médio uma competência 

Linguística, cuja essência não se pauta na exclusividade do domínio técnico do uso 

da língua “padrão”, mas, sobretudo, no saber empregar a língua na sua diversidade, 

em que se leva em consideração o contexto interativo.  

Isso significa que o aluno perceba a oralidade e a escrita como modalidades 

de emprego da língua complementares e interativas nas práticas sociais. Contudo, 

não se pode perder de vista, considerando que o Ensino Médio é a etapa final da 

educação básica, que as práticas sociais do emprego da língua escrita devem ser 

enfatizadas na orientação de atividades escolar, pelo fato do valor social e histórico 

que apresentam em nossa sociedade.  
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1.3 A LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1.3.1 Abordagens sobre a disciplina no Ensino Fundamental 

 

 

No campo da Linguística e da Linguística aplicada, a preocupação com o 

ensino de língua, e mais recentemente com o ensino de língua materna, tem levado 

pesquisadores a discutir, refletir e sugerir ações que visem à melhoria do ensino e 

da aprendizagem da disciplina Língua Portuguesa, principalmente, na Educação 

Básica. Essa preocupação, no entanto, tem sido observada em estudos voltados 

para a realidade do Ensino Fundamental, em especial com alunos de 5ª a 8ª séries4, 

como pode ser constatados nas seguintes publicações: 

 

a) O texto em sala de aula (GERALDI et. al., 1997). Nesta publicação, o autor 

apresenta os aspectos pedagógicos e sociais do ensino da língua portuguesa com 

base na experiência dos professores em sala de aula. O texto divide-se em duas 

partes: uma conceitual, em que o autor aborda noções da Linguística; e outra geral, 

onde escreve a partir de suas preocupações como professor. Além disso, por meio 

de uma coletânea de artigos, pesquisadores revelam os fundamentos do ensino da 

língua, da literatura, da leitura e da produção de textos na escola. O livro trata ainda 

do papel que a leitura pode assumir dentro da sala de aula. 

 

 b) “Linguística, ensino de língua materna e formação de professores” 

(GERALDI, 1996). Neste artigo, o autor concentra-se na análise de quatorze 

currículos do ensino de língua materna em documentos oficiais de 1985 a 1994. 

Esses documentos apontam para a ocorrência de temas básicos subsidiários à 

ciência moderna, como o próprio conceito de língua, a noção do texto, a diversidade 

Linguística, articulando-se com a leitura, a escrita e a análise do texto. Isso leva o 

autor a concluir que a sustentação teórica da Análise do Discurso tem se 

apresentado como suporte básico ao ensino de língua materna no nível 

fundamental. 

 

                                                 
4 Atualmente, 6° ao 9° ano. 
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c) Discurso e ensino (CARDOSO, 2003). Nesta obra, a autora enfatiza, a 

partir do que propõem os PCNEF (BRASIL,1998), que uma das maiores 

contribuições, quiçá a primeira, da Análise do Discurso para com o ensino de 

português no Ensino Fundamental é fazer compreender que a linguagem, por 

realizar-se na interação verbal entre locutores socialmente situados, não pode ser 

considerada independente de sua situação concreta de produção. Para isso, de 

acordo com a autora, todas as práticas pedagógicas que envolvem a produção de 

linguagem colocam em relação três elementos, quais sejam: interlocutores, 

enunciado e mundo. É, portanto, nesse enfoque da linguagem, que a autora trabalha 

a linguagem de um ponto de vista sócio-histórico, levando-se em conta as condições 

de produção do discurso em sala de aula, principalmente em turmas do Ensino 

Fundamental. 

 

 

1.3.2 Abordagens sobre a disciplina no Ensino Médio 

 

 

Em se tratando especificamente do Ensino Médio, de acordo com Mendonça 

e Bunzen (2006), o que há é uma carência de estudos direcionados ao ensino e à 

aprendizagem de língua materna nesse nível. Tal carência pode ser comprovada 

quando pesquisamos sobre o tema na internet, em revistas ou em livros. O que 

encontramos são referências a estudos realizados nos dois níveis de ensino, 

conforme abordamos anteriormente. Por isso, destacamos apenas duas 

publicações, quais sejam:  

 

a) Parâmetros curriculares em questão: o Ensino Médio (SOUZA e VILAR et. 

al., 2004). Esta obra objetiva propor sugestões e mudanças nos PCNEM, no que 

tange à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. A partir da análise desse 

documento, são sugeridas reformulações aos “conceitos-chave” que, segundo as 

autoras, apresentam contradições teóricas. Dessa forma, o conteúdo dos artigos ora 

se caracteriza por uma abordagem teórica, ora por uma perspectiva prescritiva. De 

maneira geral, centra-se no ensino de língua materna, língua estrangeira e literatura, 

com foco na gramática, leitura e produção de textos. 

 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

33

b) Português no ensino médio e formação de professor (MENDONÇA e 

BUNZEN et. al., 2006). Por meio de uma coletânea de artigos, professores e 

pesquisadores discutem a realidade do Ensino Médio. Dentre essa realidade, 

discorrem sobre a existência de uma “fragmentação” da disciplina Língua 

Portuguesa (aulas de gramática, redação e literatura) em relação às outras 

disciplinas que fazem parte do currículo desse nível de ensino. Nos artigos, há uma 

preocupação não só em elencar os problemas referentes ao ensino do português, 

mas em discutir alternativas para um encaminhamento adequado a cada situação, 

com base no que dizem os documentos oficiais e de como as sugestões contidas 

nesses documentos chegam à sala de aula. A articulação língua e uso na disciplina 

Língua Portuguesa não é, porém, prioritariamente investigada nesses artigos. 

 

Em relação ao Rio Grande do Norte, a carência nessa área ainda é maior, 

pois o que existe são apenas estudos dos documentos oficiais e uma proposta do 

Projeto Alvorada5, de 2001: Referenciais curriculares básicos: ensino médio – região 

do Mato Grande (Rio Grande do Norte, 2001). Essa proposta foi elaborada com 

base no diagnóstico do Ensino Médio dessa região, tendo como objetivo atender aos 

17 (dezessete) municípios que apresentaram um baixo índice de desenvolvimento 

humano. Como uma proposta para o ensino da disciplina de Língua Portuguesa, o 

que temos resume-se a inserir no documento os eixos estruturantes, valores e 

atitudes, bem como competências e habilidades. 

Encontramos outras publicações que, ao tratar sobre o ensino e 

aprendizagem da disciplina Língua Portuguesa, se destinam a averiguar o seu 

andamento, a fim de poder propor alternativas que possam contribuir para um 

melhor desempenho do aluno na disciplina em toda educação básica ou 

simplesmente comentar acerca do ensino de língua materna. Nesse caso, podemos 

citar: 

 

a) O artigo “Um novo olhar para o ensino de gramática” (RIBEIRO, 2005), em 

que, partindo de indagações do tipo “deve-se, então, abandonar o uso da gramática 

                                                 
5 O Projeto Alvorada é uma iniciativa da Presidência da República e tem como objetivo reduzir as 
desigualdades regionais, por meio da melhoria das condições de vida das áreas mais carentes do 
Brasil. O indicador utilizado para medir o grau de desigualdade foi o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do PNUD, aceito internacionalmente como um indicador síntese do grau de 
desenvolvimento da população, considerando três dimensões básicas: a renda, a longevidade e a 
educação (Disponível em www.mec.gov.br). 
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em sala de aula?”, a autora passa a responder que “não exatamente” e, assim, 

fundamenta a sua resposta com base em teorias sobre o assunto que estão em 

Bechara (1995)6, Koch e Travaglia (2002), Bagno (2002) e Franchi (2002).  Em um 

estágio para observar como funciona o ensino de língua portuguesa numa escola 

particular da Zona Leste de São Paulo, Ribeiro (op. cit.) constata que grande parte 

das propostas dos BRASIL não é cumprida, prevalecendo ainda o tradicionalismo7, 

tanto no Ensino Fundamental como no Médio. 

 

b) Outro artigo que citamos é “Linguística funcional aplicada ao ensino de 

português” (OLIVEIRA, 2003). Nele, a autora, considerando os fundamentos básicos 

do funcionalismo, procura oferecer alguns subsídios à investigação do português em 

sala de aula, buscando meios que possam servir de instrumental de reflexão e ação 

pela linguagem. Para isso, parte do texto legal, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e dos PCN, para poder oferecer uma abordagem que trabalhe a 

gramática no discurso. A partir de uma coletânea, composta por 04 (quatro) textos 

orais e seus correspondentes escritos – produzidos por alunos de 04 (quatro) 

cidades brasileiras na década de 1990, analisa-os com base no “binômio fala x 

escrita” e sugere alternativas de abordagens dos pontos gramaticais. A própria 

justificativa da autora em não inserir o nível ou série dos textos analisados, pela 

possibilidade de existir maior ou menor aprofundamento dos itens, leva-nos a 

entender que a sua contribuição tanto pode ser empregada no Ensino Fundamental 

como no Médio.  

 

Além desses dois artigos, podemos inserir cinco livros que tratam da 

disciplina Língua Portuguesa nesses dois níveis de ensino, são eles: 

 

a) Funcionalismo e ensino de gramática (FURTADO DA CUNHA e TAVARES, 

2007). Nessa obra, as professoras organizadoras coletaram vários textos de 

pesquisadores que, em suas investigações, procuram trabalhar com a contribuição 

da abordagem funcional para o ensino de língua portuguesa na Educação Básica. 

                                                 
6 Evanildo Bechara. Moderna Gramática Portuguesa. 31.ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 1995. Ingedore 
Grunfiled Villaça Koch; Luiz Carlos Travaglia. A coesão textual. 13a. ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
Marcos Marcos. A linguística da norma. São Paulo: Loyola, 2002. Carlos Franchi. Mas o que é 
mesmo gramática. São Paulo: Parábola, 2002. 

7 Entendemos com “tradicionalismo” o ensino de língua centrado apenas no código em si. 
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Em geral, esses pesquisadores fazem uma reflexão sobre a teoria funcional e suas 

possíveis aplicações ao ensino de língua materna. Para isso, abordam em seus 

artigos de que forma a Linguística Funcional pode fornecer subsídios teóricos e, 

assim, contribuir para a prática docente em sala de aula de língua portuguesa. 

 

b) Aula de português: encontro & interação (ANTUNES, 2003). Nesse livro a 

autora expõe, numa breve análise, os principais equívocos no ensino de língua 

portuguesa no que se refere às atividades práticas pedagógicas, como o tratamento 

com a oralidade, a escrita, a leitura e a gramática. Com relação à escrita, ela aponta 

o predomínio ainda, em sala de aula, da prática mecânica e da memorização pura e 

simples de regras ortográficas. Ela constata, ainda, que a leitura é reduzida a 

momentos de exercícios, o que não estimula o aluno para tal atividade. A partir 

desse diagnóstico, passa a dar algumas orientações e sugestões de atividades no 

âmbito da escrita, da leitura, da reflexão gramatical e da oralidade. Além disso, 

sugere ao professor um redimensionamento na avaliação, de forma que esta não 

seja a finalidade, e sim a análise prática para o ensino de língua portuguesa. 

 

c) Portos de passagem (GERALDI, 2003). Nessa obra, a partir da escolha do 

processo interacional como o espaço de construção de sujeitos e da própria 

linguagem, o autor enfatiza o trabalho linguístico, considerando três perspectivas 

que se entrelaçam, a saber: atividades que se fazem com a linguagem, atividades 

que fazem sobre a linguagem e atividades da linguagem na construção dos sujeitos. 

Levando em conta essas três perspectivas e tendo como propósito o ensino de 

língua materna, o autor discute a relação entre o resultado do trabalho científico e a 

estruturação do conteúdo de ensino para a disciplina Língua Portuguesa. Além 

disso, fornece elementos caracterizadores que possam contribuir para um ensino 

produtivo da redação, da leitura e da gramática como alternativa de base 

sociointeracional e discursiva aos modelos comuns do ensino escolar da linguagem 

na Educação Básica. 

 

d) Que gramática estudar na escola? (NEVES, 2003). Essa obra revela a 

preocupação da autora em procurar estabelecer um tratamento escolar mais 

científico das atividades de linguagem. Particularmente, essa preocupação 

concentra-se nas atividades relacionadas à gramática de língua materna. Para isso, 
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enfatiza a necessidade de que os esforços se concentrem em uma gramática 

escolar que contemple não só a sistematização e um elenco de funções, mas que, 

sobretudo, seja apoiada na interface com o uso efetivo da língua. Nesse caso, 

propõe que a gramática escolar dê conta dos diversos falares do cotidiano, a fim de 

que através do convívio de variantes no uso lingüístico a norma seja também 

inserida. Esse livro, em sua essência, passa a ser considerado como um meio de 

consulta destinado aos estudiosos do ensino da língua materna. Não está, contudo, 

direcionado a discutir as propostas estabelecidas em documentos oficiais. 

 

e) Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática no 1° e 2° 

graus (TRAVAGLIA, 2000) caracteriza-se, como sugere o título, por ser uma 

proposta para o ensino de gramática tanto no Fundamental como no Médio. A partir 

de uma abordagem teórica, fundamentada em diversas exemplificações, procura 

responder indagações como “para que ensinar gramática?”, “o que ensinar nas 

aulas de gramática?” “como ensinar gramática?” e “como integrar o ensino de 

gramática ao de produção/compreensão de textos e ao ensino de vocabulário?”. 

Para poder responder a essas indagações, o autor propõe que as concepções de 

linguagem e gramática, tipos de gramática e de atividades no ensino de língua 

estejam articuladas com o a capacidade comunicativa do aluno, de forma que este 

seja preparado para enfrentar as diferentes situações de sua vida social. 

 

 

1.3.3 A formação de professor de língua portuguesa 

 

1.3.3.1 Orientações sobre a prática docente  

 

 

Ao lermos alguns documentos que relatam a prática do professor em sala de 

aula, deparamo-nos, de certo modo, com um profissional que ainda se encontra sem 

rumo no que se refere à articulação língua e uso, principalmente no Ensino Médio.  

Para Cardoso (2003, p. 30), isso ocorre porque muitos professores se sentem “sem 

conteúdo”, pois percebem que o ensino de gramática normativa já não é prioridade. 

Segundo a autora, com o intuito de sair desse impasse, isto é, de achar que 

não há mais o que ensinar, alguns professores utilizam o texto para ensinar regras 
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de gramática; outros mudam o “conteúdo” da gramática normativa por um que seja 

oriundo de uma autêntica “gramática de texto”. Para isso, montam “baterias de 

exercícios que valham aquilo que é estrutural” (Id.Ibid.). 

Ao abordar o assunto sobre a formação docente, os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 

84-85) citam os “três As”, defendidos por Nóvoa8 (Id.Ibid) que sustentam o processo 

de identificação do professor, a saber: 

 
 

A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a 
princípios e valores, a adopção de projectos, um investimento 
positivo nas potencialidades de crianças e jovens. 
A de Acção, porque também aqui, na escolha das melhores 
maneiras de agir, se jogam decisões do foro profissional e do foro 
pessoal.   
A de autoconsciência, porque em última análise tudo se decide no 
processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua própria 
acção.  
 
 

Considerando, pois, a abordagem acima, faz-se necessário ressaltar o que 

dizem os PCN+ (BRASIL, 2002, p.85) 

 
 

É inegável que toda proposta de mudanças de que é alvo qualquer 
sistema passa, ou deveria passar, pela reflexão e eventuais adesão 
e ação dos profissionais que dele fazem parte. As rupturas efetivas 
de antigos paradigmas dependem sem dúvida da conscientização e 
da vontade de mudar dos profissionais envolvidos, sem mencionar 
uma adequada transposição das idéias propostas no plano teórico 
para a prática. Se centrarmos essas reflexões no universo escolar, 
tomando como referência as últimas propostas para o ensino médio, 
certamente esbarraremos em resistência às mudanças que estão 
profundamente relacionadas à formação geral e específica de 
professores. 
 
 

Nesse sentido, em se tratando da formação docente, de uma forma geral, o 

professor convive hoje com um quadro de desvalorização, conseqüência da falta de 

uma política de cargos e salários e das precárias condições de trabalho, as quais 

resultam, em algumas situações, na perda de bons profissionais. Por outro lado, já 

relacionada especificamente à disciplina de Língua Portuguesa, verifica-se que “o 

discurso oficial contemporâneo requer um profissional qualificado, e principalmente 

atualizado diante de teorias da linguagem que ganham espaço na escola” (Op. cit., 

                                                 
8 Antônio Nóvoa (org.). Vidas de professores. Porto: Porto, 2001. p. 16. 
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p. 85). Vale salientar que, para o professor inserido no mercado há mais tempo, 

essa exigência, em muitos casos, torna-se complicada, uma vez que esta requer 

uma reflexão sobre a sua formação, bem como uma abertura maior para mudanças 

na sua prática docente. 

Diante desse panorama, os PCNEM (BRASIL, 1999) orientam o professor 

para desenvolver um trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa centrado no 

uso e sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno. Para isso, o professor 

deverá incentivar a valorização dessa linguagem, bem como sensibilizá-lo para que 

este venha dominar outras linguagens utilizadas em diferentes esferas sociais. 

Percebe-se que, através dessa orientação, o professor deixa para um 

segundo plano a dicotomia na disciplina, em que o ensino da língua resume-se aos 

conteúdos de normas gramaticais e de história da literatura. A articulação língua e 

uso passa a ser, então, uma estratégia a ser adotada para compreensão, 

interpretação, análise Linguística e produção de textos.  

 

 

1.3.4 O livro didático de língua portuguesa 

 

1.3.4.1 Critérios de escolha   

 

 

O livro didático para a disciplina Língua Portuguesa, na rede pública de 

ensino, foi implantado no Ensino Médio em 2004, através do Programa Nacional do 

Livro Didático para o Ensino Médio - PNLDEM vinculado ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE9. Em 2005, foram enviados às escolas 

catálogos impressos com os livros dessa disciplina já previamente selecionados por 

esse programa, a fim de que os professores pudessem analisar e, assim, escolher 

aquele que mais se aproximasse do seu trabalho em sala de aula e estivesse em 

conformidade com os PCNEM: 

 
 
No âmbito do PNLDEM, a avaliação das obras didáticas baseia-se, 
portanto, na premissa de que a obra deve auxiliar os professores na 
busca por caminhos possíveis para sua prática pedagógica. [...] A 

                                                 
9 Disponível em www.mec.gov.br  
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obra didática deve considerar, em sua proposta científico-
pedagógica, o perfil do aluno e dos professores visados, as 
características gerais da escola pública e as situações mais típicas e 
freqüentes de interação professor-aluno, especialmente em sala de 
aula. Além disso, nos conteúdos e procedimentos que mobiliza, deve 
apresentar-se como compatível e atualizada, seja em relação aos 
conhecimentos correspondentes nas ciências e saberes de 
referência, seja no que diz respeito às orientações curriculares 
oficiais (disponível em: www.mec.gov.br, acesso em: 14//01/2008). 

  
 
Assim, considerando as devidas recomendações para a escolha da obra pelo 

PNLDEM, o livro didático adotado passa a ser o que, dentre as escolas de Ensino 

Médio pertencentes a uma região demarcada pela Secretária Estadual de Educação 

e Cultura - SEEC10, obtiver a maior indicação.  Esse livro deve ser utilizado por, no 

mínimo, três anos consecutivos, beneficiando mais de um estudante nos anos 

subseqüentes. Em caso de mudança, apenas o aluno da 1ª série terá direito a 

receber um novo livro de língua portuguesa, pois os das demais séries (2ª e 3ª) 

farão uso daquele adotado nas séries anteriores.  

Em se tratando das escolas de Ensino Médio do nosso estado, 

especificamente da cidade do Natal, o livro com o maior número de indicação foi 

Português: literatura, gramática e produção de texto, de Leila Sarmento e Douglas 

Tufano. Para essa indicação, o professor levou em consideração a síntese sobre a 

obra disponível no catálogo impresso e on-line da editora11, com as seguintes 

informações: 

 
A obra valoriza a leitura como atividade essencial para o 
aprendizado, oferecendo ferramentas que ampliam o repertório 
literário do aluno e estimulam a prática da produção textual. 
Conteúdo  
Organiza os assuntos em Literatura, Gramática e Produção de texto, 
numa estrutura que permite o uso integrado dos capítulos de cada 
uma dessas frentes de trabalho e garante maior flexibilidade ao 
professor. 
Literatura 
A abordagem do trabalho com a literatura parte da classificação por 
escolas literárias, favorecendo uma melhor contextualização 
histórica, social, econômica e cultural dos textos.  
Informações importantes para a compreensão do momento histórico 
e cultural são destacadas em boxes. 

                                                 
 
10 Como o Ensino Médio é de responsabilidade dos governos estaduais, referimo-nos às SEEC. 
11 Disponível em www.moderna.com.br/catalogo.  
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Leituras recomendadas e dicas de filmes incentivam o aluno a refletir 
e a compreender a literatura ao lado de outras manifestações 
artísticas. 
Gramática 
Textos verbais e não-verbais auxiliam na compreensão dos 
conteúdos lingüísticos. 
Atividades criativas e variadas permitem a assimilação e o emprego 
de uma gramática funcional. 
Produção de texto 
Estudo de textos variados que enfatizam a produção oral e os 
gêneros do cotidiano. 
Diversidade de propostas textuais garante os recursos para a 
produção escrita. 
 

 
A referida obra passou, então, a ser adotada pelo período de, no mínimo, três 

anos: 2006, 2007 e 2008. Salienta-se que, caso ocorra uma mudança neste ano de 

2008, os alunos da 2ª e 3ª séries ainda farão uso do livro, a fim de que possam dar 

continuidade ao que fora programado pelo professor, considerando os assuntos nele 

contemplados para as referidas séries.  

 

 

1.3.4.2 O papel do livro didático na prática docente 

 

 

Na sociedade atual, na qual percebemos que a comunicação e os inovadores 

meios tecnológicos tornam-se, cada vez mais, de fácil acesso, o livro didático ainda 

se apresenta como um dos recursos mais importantes na prática docente. Essa 

importância, notadamente como aspecto básico das políticas públicas, pôde ser 

evidenciada quando, anteriormente, enfatizamos a implantação para o Ensino Médio 

de um programa de avaliação e distribuição do livro didático para esse nível de 

ensino: o PNLDEM. 

Em se tratando da formação docente, de um modo geral como já vimos no 

item 1.3.3.1 (p. 36), o professor convive atualmente com um quadro de 

desvalorização que resulta, em algumas situações, na perda de bons profissionais, 

apesar de alguns esforços em implantar um piso nacional para a categoria. Por outro 

lado, quando nos voltamos especificamente à disciplina Língua Portuguesa, 

percebemos que “[...] o discurso oficial contemporâneo requer um profissional 

qualificado, e principalmente atualizado diante de teorias da linguagem que ganham 
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espaço na escola” (BRASIL, 2002, p. 85). Lembramos, mais uma vez, que para o 

professor inserido no mercado há mais tempo, tal exigência, em muitas situações, 

passa a ser um complicador, pois  uma boa qualificação profissional demanda por 

uma reflexão sobre a sua formação, bem como uma abertura maior para mudanças 

na sua prática docente. 

Diante desse quadro, os PCNEM (BRASIL,1999) orientam o professor para 

desenvolver um trabalho na aula de português centrado no uso e sistematização da 

linguagem interiorizada pelo aluno. Para isso, o professor deverá incentivar a 

valorização dessa linguagem, bem como sensibilizar o aluno para que ele venha 

dominar outras linguagens utilizadas em diferentes esferas sociais. 

Perrenoud (1997), explicando o caráter da prática docente, afirma que ela não 

ocorre como uma concretização de regras ou receitas de ação.  Para ele, a 

mudança das condições objetivas de ensino acarreta em uma contribuição maior do 

que a propagação de idéias ou de receitas pedagógicas novas. A partir desse 

entendimento, menciona os meios de ensino, dentre eles o livro didático, como um 

apoio e um entrave às transformações. 

Nesse sentido, verificamos que o papel do livro didático na prática docente 

está voltado ao apoio à transmissão de conhecimentos, às tarefas realizadas em 

sala de aula, bem como ao reforço de informações que o aluno precisa, no momento 

em que está executando essas tarefas fora do ambiente escolar, principalmente em 

casa. No entanto, como afirma Perrenoud (Ibid.), tal objeto de ensino pode ser 

considerado também um entrave à prática docente, sobretudo quando a sua escolha 

não atende às especificidades da escola em que é utilizado. Podemos perceber o 

porquê desse entrave nas palavras da professora que leciona a disciplina Língua 

Portuguesa na escola onde o livro didático foi adotado:  

 
 
É evidente que o livro didático é um recurso que deve ser usado. 
Mas, particularmente, considero o livro atual muito fraco. É 
superficial. Eu o utilizo apenas para responder exercícios com os 
alunos.  
Quanto ao livro didático – por nós utilizados, deveria ser um recurso 
mais utilizado pelo professor, mas sinceramente – eu uso apenas 
para fazer os exercícios com os alunos, considero-o muito fraco, 
superficial, não aprofunda nada. Esqueceram que nossas bibliotecas 
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são muito modestas; se o aluno vai para a internet – ele copia do 
jeito que lá está. E aí?12 

 
 
As palavras da professora evidenciam o real papel do livro didático em seu 

trabalho de sala de aula: subsidiar a sua prática. Veja que ela enfatiza a importância 

de se trabalhar com um recurso de qualidade, visto que a sua escola carece de uma 

boa biblioteca. Nesse sentido, o livro didático é, em muitos casos, em especial nesta 

realidade, o meio de conhecimento que poderá substituir o professor no processo de 

ensino e aprendizagem. No entanto, em relação ao que ela dispõe, “considero-o 

muito fraco, superficial, não aprofunda nada”, ou seja, não serve de apoio a esse 

processo.     

Não muito diferente se posicionaram outros professores em uma pesquisa 

realizada pela CNT/Sensus e publicada pela revista Veja13. Quando consultados 

sobre o que consideravam mais importante no livro didático, 44% (quarenta e quatro 

por cento) responderam que “transmitir os conteúdos com clareza” e 43% (quarenta 

e três por cento) atribuíram a sua relevância a “conscientizar os alunos sobre os 

problemas do mundo”. 

Em ambos os casos, percebemos que o papel do livro didático na prática 

docente deve ir muito além de um instrumento para responder exercícios. Ele deve 

reproduzir o discurso do professor e estar adequado à realidade sócio-interativa em 

que ocorre o ensino e a aprendizagem de língua materna. 

 

 

1.4 UMA ALTERNATIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA: A ARTICULAÇÃO ENTRE 

LÍNGUA E USO 

 

 

Esta pesquisa insere-se no quadro da Linguística Aplicada, uma vez que o 

objeto de estudo é investigar o modo como a disciplina Língua Portuguesa é 

trabalhada em duas turmas da segunda série do Ensino Médio.  

                                                 
12 Fragmento da entrevista realizada com a professora, durante a nossa pesquisa de campo, ver 
anexo 6. 

13 Mônica Weinberg; Camila Pereira. Educação: Ideologia. Veja. São Paulo, ano 41, n. 33, p. 76-87, 
20 ago. 2008. 

 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

43

Para Moita Lopes (1996, p. 11), a área de ensino e de aprendizagem de 

línguas é, sem dúvida, a mais avançada em Linguística Aplicada. Tal avanço, 

segundo ele, dá-se pelo fato de a maior parte da pesquisa que se realiza em 

Linguística Aplicada, no Brasil e no mundo, enfatizar questões que se referem ao 

uso da linguagem em sala de aula, o que reúne, então, aspectos de ensino e de 

aprendizagem de línguas. Kleiman (1990, p.10), por sua vez, apresenta o seguinte 

posicionamento acerca do objeto de estudo da Linguística Aplicada: 

 
 

Daí eu considerar que a resposta à pergunta colocada para nós, 
Afinal, o que é Linguística Aplicada? Deva ser uma resposta 
fundamentalmente política, dado o estado da arte atual, de 
diversidade e até desacordo quanto aos pressupostos teóricos e 
metodológicos da área. Tendo como constante o objeto de pesquisa 
focalizado, que é o ensino e aprendizagem de língua, seja esta 
materna ou estrangeira, na modalidade oral ou escrita [...] 
 
 

Faz-se importante registrar que um ponto relevante da nossa investigação é 

que a língua, sob a perspectiva da Linguística Aplicada, é examinada em seu 

aspecto pragmático e interacional, focalizada no uso do código, e não no código em 

si. Isso implica pensar, de acordo com Moita Lopes (Ibid., p. 52), “[...] nas práticas de 

uso da linguagem em tempos, lugares, sociedades e culturas específicas, relações 

antes consideradas extralinguísticas, e, portanto, fora do escopo das ciências 

Linguísticas”. Assim, para subsidiar nossa pesquisa, buscaremos a contribuição 

teórica oriunda da Linguística Funcional. Tal contribuição é relevante ao ensino de 

língua portuguesa, no que tange a articulação língua e uso, uma vez que nesse 

aparato teórico os usos lingüísticos são traçados e estruturados nos contextos de 

interação, nas situações comunicativas e, conseqüentemente, se sistematizam para 

constituir as rotinas ou padrões convencionais de expressão.     

 

 

1.4.1  A Linguística Funcional  

 

 

Nos estudos linguísticos modernos, pode-se destacar uma linha de pesquisa 

com suporte teórico no paradigma da Linguística Funcional Contemporânea.  De 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

44

acordo com essa abordagem14, a língua é usada para satisfazer as necessidades 

comunicativas e cognitivas de seus falantes. Conseqüentemente, o estudo da língua 

deve incluir o estudo da situação comunicativa, o qual envolve o propósito do ato de 

fala, seus participantes e seu contexto discursivo. 

Nessa linha de pesquisa, as estruturas Linguísticas devem ser explicadas 

com base no uso real a que elas se prestam na situação da comunicação, pois a 

forma da língua reflete a função que exerce ou é por ela restringida. Sendo a língua 

concebida, primordialmente, como instrumento de comunicação, a tarefa de 

descrição Linguística deve alcançar o exame das circunstâncias discursivas que 

envolvem as estruturas Linguísticas e seus contextos de uso. 

Assim, o funcionalismo se preocupa com o estudo da utilização da língua em 

situação comunicativa, priorizando o componente pragmático, ao qual estariam 

ligados os componentes sintático e semântico, segundo afirmam Furtado da Cunha 

e Oliveira (1994, p. 47): 

 
 

Para o funcionalismo, todas as orações de um texto têm uma dupla 
função: semântica e pragmática. O que se comunica em cada porção 
não é só o conteúdo semântico da língua, mas também a natureza e 
o propósito do ato de fala visto como fenômeno cultural e cognitivo. 
O conteúdo semântico-proposicional de uma oração pode 
permanecer estável, ao passo que sua função discursivo-pragmática 
pode se modificar.  

 
 

Dessa forma, a mudança na função discursivo-pragmática de uma oração 

está relacionada a transformações essenciais na sua estrutura sintática, 

principalmente em termos de ordenação das palavras.  Os domínios da sintaxe, 

semântica e pragmática são relacionados e interdependentes. Atualmente, a 

necessidade de investigar a sintaxe em termos da semântica e da pragmática é 

comum a todas as abordagens funcionalistas.   

A linguística funcional acolhe a hipótese de que as gramáticas das línguas 

naturais não são estáticas e acabadas, porque se ajustam continuamente a 

pressões internas e externas ao sistema, bem como às necessidades de expressão 

dos usuários. Os funcionalistas defendem a idéia de que a situação comunicativa 

                                                 
14
 Segundo Ivir (apud NEVES, 1997, p. 17-18), os termos funcionalismo e abordagem funcional são usados em 

referência a qualquer abordagem ligada aos fins a que as unidades lingüísticas servem, isto é, ligada às funções 

dos meios lingüísticos de expressão. 
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motiva, restringe e explica, em parte, a estrutura gramatical. Como observa Neves 

(1997, p. 15),  

 
 

Por gramática funcional entende-se, em geral, uma teoria da 
organização gramatical das línguas naturais que procura integrar-se 
em uma teoria global da interação social. Trata-se de uma teoria que 
assenta que as relações entre unidades e as funções das unidades 
têm prioridade sobre seus limites e sua posição, e que entende a 
gramática como acessível às pressões do uso. 

 
 

De acordo com a observação acima, percebemos que, numa gramática 

funcional, a língua é interpretada considerando a capacidade que os indivíduos têm 

não apenas de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e entender 

essas expressões de uma maneira intencionalmente satisfatória. 

Os lingüistas do paradigma funcional questionam a legitimidade da análise 

que, seguindo a metodologia tradicional, investiga a sintaxe a partir da estrutura e do 

significado de orações isoladas, sem levar em conta falante, ouvinte e contexto 

discursivo das orações. Segundo observam Furtado da Cunha e Oliveira (1994, p. 

47-48), 

 
 

Numa primeira etapa do estudo da sintaxe de uma língua particular, 
a descrição a nível da oração é necessária para que se identifiquem 
as estruturas gramaticais dessa língua. O objetivo da investigação, 
contudo, deve ser o de explicar como o falante usa essas estruturas 
para codificar e comunicar conhecimento. Para atingir esse objetivo, 
os funcionalistas se dedicam ao estudo das estruturas sintáticas que 
ocorrem em textos reais, observando seu encadeamento na 
organização do discurso. O estudo das estruturas sintáticas e sua 
distribuição em textos reais é crucial na descoberta das condições 
comunicativas que motivam a ocorrência dessas estruturas. 

 
 

Assim, para os funcionalistas, a língua não pode ser considerada totalmente 

independente de seus fatores externos, pois a gramática de uma língua é dinâmica e 

flexível, como observam Martelotta et al (1996, p. 11): 

 
 

[...] tomada sincronicamente, a gramática de qualquer língua exibe, 
simultaneamente, padrões regulares, rígidos, e padrões que não são 
completamente fixos, mas fluidos. Por alguma razão, certos padrões 
novos se estabilizam, o que resulta numa reformulação da gramática.  
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Nesse contexto, a gramática é, como propõe Du Bois (1985), um “sistema 

adaptativo”, ou seja, parcialmente autônomo – por ser um sistema – e, ao mesmo 

tempo, parcialmente suscetível a pressões externas – portanto, adaptativo.    

Nessa mesma linha de pensamento, a gramática é caracterizada como 

“estrutura maleável” (BOLINGER,1977) e “gramática emergente”, (HOPPER,1987). 

Para este último, a expressão “gramática emergente” deve-se ao fato de que ou não 

existe gramática, ou esta é sempre emergente, porém nunca presente. Vemos, pois, 

que a gramática é assim compreendida como o sistema constituído por 

regularidades decorrentes de pressões do uso, pressões essas que se relacionam 

aos propósitos comunicativos do falante, considerando as suas necessidades 

cognitivas e/ou interacionais.  

Tendo em vista essas necessidades, Hopper e Thompson (1993) afirmam que 

a gramática é fundamentalmente ajustada por um número de fatores cognitivos, 

sociais e interacionais que estão envolvidos no uso real da língua. Além disso, 

acrescentam que: 

   
     

As regularidades gramaticais surgem em virtude de certas 
estratégias que as pessoas habitualmente usam na negociação do 
que elas têm a dizer aos seus interlocutores, em termos do que estes 
provavelmente conhecem ou são capazes de identificar, que 
necessidades são ressaltadas ou apresentadas como importantes 
[...] (HOPPER e THOMPSON, 1993, p. 357). 

 
 

Vale ressaltar, contudo, que, ao lado dos processos de variação e mudança, a 

gramática apresenta também padrões relativamente estáveis e bem mais resistentes 

a mudanças. Isso significa dizer que na língua existem formas que, com o passar do 

tempo, tendem a adquirir novos formatos e funções, enquanto outras, de certa 

forma, permanecem estáveis.   

Diante de tal concepção, percebemos que a análise Linguística deve 

acontecer ao mesmo tempo em que se dá a verificação do uso da língua, em 

contexto real de comunicação. Entretanto, não há nesse procedimento uma 

determinação em estudar os fenômenos lingüísticos considerando sua trajetória 

histórica. Existe, sim, o entendimento de que a interação entre sincronia e diacronia 

poderá proporcionar ao pesquisador uma visão mais ampla e sustentável desses 

fenômenos. 
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Dessa forma, os teóricos funcionalistas entendem o estudo, bem como a 

explicação dos fenômenos lingüísticos em termos pancrônicos, em que a língua é 

vista tanto vertical como horizontalmente, considerando, pois, o seu 

desenvolvimento cronológico (FURTADO DA CUNHA et al, 1999).   

 

 

1.4.2 Os PCNEM e a articulação entre língua e uso  

  

 

Na seção destinada ao “Conhecimento de Língua Portuguesa”, os PCNEM 

estabelecem uma síntese das teorias desenvolvidas, nas últimas décadas, acerca 

do processo ensino-aprendizagem da língua materna, bem como o papel que esse 

processo exerce. O que há de novo é a forma em tornar o eixo interdisciplinar viável 

na disciplina, pois “[...] o estudo da língua materna na escola aponta para uma 

reflexão sobre o uso da língua e a vida na sociedade.” (Ibid., p. 138). Esse 

documento ressalta que o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio é 

caracterizado por ser uma aula de expressão “em que os alunos não podem se 

expressar”, na medida em que eles próprios questionam por que os textos de 

Drummond que muitos acham “um chato” são literários, e as músicas de Zé 

Ramalho não são. Nesse caso, de acordo com os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 138-

139), cria-se um quadro de indagações sobre como organizar o currículo para essa 

disciplina: 

 
 
Quando de suas escolhas curriculares, a disciplina Língua 
Portuguesa deve ser articulada com os pressupostos da área. 
Diferentemente de outras legislações, que estipulam carga horária 
específica para a disciplina, o Parecer CNE e a LDB preconizam sua 
permanência de acordo não só com a proposta pedagógica da 
escola, mas também em razão das competências a serem 
objetivadas na área, isto é, a escola deve decidir a carga horária da 
disciplina com base nos objetivos da escola e da aprendizagem com 
tratamento interdisciplinar. Os objetivos da Educação Básica, no 
Art.22 da LDB, já apontam a finalidade da disciplina, ou seja, 
“desenvolver o educando, assegurar-lhe formação indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos superiores”. 
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Percebe-se, pois, que o ensino da língua materna visa ao desenvolvimento do 

educando. Isso ocorre porque é nessa etapa que os conhecimentos da língua 

devem ser aprofundados, a fim de que o aluno continue aprendendo e cresça como 

pessoa e intelectualmente, levando em consideração questões como ética, estética 

e política, as quais resultam na formação de valores sociais e culturais.  

Dessa forma, o estudo da Língua Portuguesa no Ensino Médio deve permitir, 

por meio da interação verbal, o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos 

discentes. O processo de ensino/aprendizagem dessa disciplina deve pressupor 

uma visão do que venha a ser linguagem verbal, na medida em que 

 
 

Ela se caracteriza como construção humana e histórica de um 
sistema lingüístico e comunicativo em determinados contextos. 
Assim, na gênese da linguagem verbal estão presentes o homem, 
seus sistemas simbólicos e comunicativos, em um mundo sócio-
cultural. [...] O caráter sócio-interacionista da linguagem verbal 
aponta para uma opção metodológica de verificação do saber 
lingüístico do aluno, como ponto de partida para a decisão daquilo 
que será desenvolvido, tendo como referência o valor da linguagem 
nas diferentes esferas sociais. (BRASIL, 1999, p. 139). 
 
 

A linguagem verbal caracteriza-se por ter no texto a sua unidade básica. Este, 

quer se apresente na modalidade oral ou escrita, exibe de forma concreta o universo 

daquele que o produz, isto é, o seu autor, refletindo, assim, o que ele pensa, como 

pensa, de que forma expressa esse pensamento e que diálogos encadeiam com 

demais textos de outros interlocutores. O estudo e o ensino da língua materna não 

podem deixar de levar em conta as diferentes instâncias sociais, uma vez que os 

processos interlocutivos ocorrem no interior das variadas e complexas instituições de 

uma dada formação social. Isso porque “[...] a língua, enquanto produto desta 

história e enquanto condição de produção da história presente, vem marcada pelos 

seus usos e pelos seus espaços.” (GERALDI, 2005, p. 28). 

Nesse sentido, os PCNEM enfatizam que o ensino e a aprendizagem de 

língua portuguesa devem fundamentar-se em propostas interativas entre língua e 

linguagem. Essa concepção destaca a natureza social e interativa da linguagem, em 

que o ensino de língua não seja deslocado do uso social desta. Para isso, a 

articulação entre língua e uso deverá levar em conta: 

a) o aluno como produtor de textos, refletindo assim a sua história social e 

cultural; 
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b) o trabalho do professor voltado para o desenvolvimento e sistematização 

da linguagem interiorizada pelo aluno, o que estimulará a verbalização desta e a sua 

adequação a situações de uso; 

c) a nomenclatura gramatical e a história da literatura direcionadas para um 

segundo plano;   

d) a análise linguística trabalhada em função da leitura e da produção de 

textos. 

O resultado dessa articulação é o próprio texto, uma vez que este passa a ser 

considerado o escopo de todo o processo de ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa no Ensino Médio. O conteúdo a ser explorado na sala de aula passa a 

ser a linguagem, por intermédio de três práticas interdependentes, a saber: leitura, 

produção de texto e análise linguística. 
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, falaremos sobre o quadro metodológico da investigação. Para 

isso, faremos uma caracterização geral do ambiente de pesquisa e dos 

procedimentos de coleta e análise. Em sua relação com a pesquisa de dados 

primários, colhidos em situações concretas de ensino-aprendizagem, os aspectos 

metodológicos aqui empregados seguem uma abordagem qualitativa de base 

etnográfica (cf. BOGDAN e BIKLEN, 1994; COULON, 1995; FRANK, 1999; LÜDKE, 

ANDRÉ, 2005; NUNAN, 2007). 

 

 

2.1 A ESCOLA E SUA DESTINAÇÃO AO ENSINO MÉDIO15 

 

 

A Escola Estadual Professor Anísio Teixeira está localizada na Rua Trairi, n. 

480, no bairro de Petrópolis, no centro da cidade do Natal. Foi criada na década de 

1970, através do Decreto n. 648 de 18/09/1974, na então legislatura do Governador 

Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia. Mas só veio a obter o seu reconhecimento na 

década de 1990, por meio da Portaria de Reconhecimento n. 282 de 16/12/1996, 

publicado no Diário Oficial 3.907. Antes de sua criação, o prédio da escola era um 

espaço reservado para o Jardim Modelo de Natal, uma Residência Universitária e a 

Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Essa escola foi instituída com o objetivo de proporcionar à comunidade ensino 

profissionalizante de qualidade, considerando a necessidade do mercado de 

trabalho em consonância com os conhecimentos já adquiridos pelos alunos. Até 

2001, funcionou como escola profissionalizante, oferecendo os seguintes cursos 

técnicos: Secretariado, Contabilidade, Administração e Técnicas Bancárias. Os 

referidos cursos eram pensados de forma que se levassem em conta competências 

e habilidades para o exercício da cidadania.  

                                                 
15 As informações aqui inseridas nos foram repassadas pelo atual diretor, Prof. Neres Viana, visto que 
toda a parte histórica da Escola, segundo ele, foi perdida na reforma de sua infraestrutura, que 
ocorreu em 1998, quando as suas atividades foram transferidas para o CAIC. Parte dessas 
informações se encontra no Projeto Político Pedagógico (PPP, 2004), atualizado em dezembro de 
2008.  
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Em 1998, antes do término do oferecimento dos cursos profissionalizantes, a 

instituição passou por transformações em sua estrutura física. Nessa época, suas 

atividades foram transferidas para dois locais: parte para o Centro de Aprendizagem 

e Integração de Cursos – CAIC, no bairro de Lagoa Nova, e outra parte para um 

prédio particular, localizado na Rua Santo Antônio também na capital, alugado pelo 

Governo do Estado, através da Secretária de Estado de Educação e Cultura – 

SEEC.  

A reforma na estrutura da escola durou três anos, período em que foi 

demolida para dar lugar também a outra escola: o Centro de Educação Profissional 

Jessé Pinto Freire. Em razão da divisão, houve uma perda bastante considerável em 

sua infraestrutura, o que resultou numa diminuição significativa de sua capacidade. 

Com essa divisão, de acordo com dados do Projeto Político Pedagógico – PPP 16 

(ESCOLA, 2008), a escola que atendia a dois mil, oitocentos e oitenta alunos teve 

que reduzir esse atendimento para um mil oitocentos e cinquenta e quatro.  

Ainda de acordo com o PPP (Ibid.), o ambiente escolar só teve a perder com 

essa divisão, na medida em que a não existência de espaços tão importantes, como 

a quadra de esportes, inviabilizaram a prática da Educação Física, disciplina que 

conta apenas com a aula teórica funcionando dentro do horário normal. 

Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN17 (BRASIL, 2006), as escolas que tinham em seu currículo cursos 

profissionalizantes passaram a oferecer somente o Ensino Médio. Como a Escola 

Estadual Professor Anísio Teixeira era uma dessas escolas, a partir de 2000 passou 

a funcionar exclusivamente como escola de Ensino Médio. Para esse 

funcionamento, considerando a faixa etária de sua clientela, as turmas formas 

distribuídas, respectivamente, em quinze salas de aulas para atender aos três 

turnos: matutino, das 7h às 11h30; vespertino, das 13h às 17h30 e noturno, das 19h 

às 22h30, com intervalo de vinte minutos para o diurno e dez para o noturno. 

Vale salientar que, a partir de 2010, a Escola voltou a oferecer cursos 

profissionalizantes, pois a instituição aderiu ao Programa Brasil Profissionalizado18 

que foi criado para incentivar a ampliação de matrículas no Ensino Médio integrado 

à educação profissional e tecnológica nas escolas da rede pública estadual. O 

                                                 
16 Empregaremos PPP. 
17 A partir de agora LDBEN.  
18 Disponível em www.mec.gov.br.  
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principal objetivo desse Programa é agregar ao Ensino Médio o PROEJA (Programa 

de Educação Profissional para Jovens e Adultos). Com essa nova junção, a última 

etapa da educação básica passará, então, a ser denominada Ensino Médio Integral, 

com duração de quatro anos, sendo três anos destinados ao Ensino Médio e um ano 

a um curso profissionalizante. 

 

 

2.2 A ESCOLA HOJE 

 

 

A gestão da escola é conduzida por um diretor e um vice-diretor, ambos do 

quadro funcional da escola, escolhidos através de eleição direta, por alunos, corpo 

docente e funcionários. Esses gestores contam com o apoio de oito supervisores 

pedagógicos, três coordenadores administrativos e um secretário geral. 

De acordo com o seu PPP (ESCOLA, 2008, p. 1-8), a escola tem por missão 

“[...] oferecer Ensino Médio de qualidade sintonizado com o contexto social, 

desenvolvendo competências e habilidades para o exercício da cidadania”. Assim, 

ela procura construir a sua prática propondo problemas e desafios que conduzam os 

alunos a elaborar hipóteses e vivenciá-las, de forma que a aprendizagem seja 

significativa para eles, “[...] no sentido de saberem o que e para que estão 

aprendendo”. Para isso, a escola considera relevante a história de vida de seus 

alunos, seu nível de conhecimento, sem perder de vista as diferenças individuais. 

Atualmente, a instituição atende a uma clientela de um mil oitocentos e 

cinquenta e quatro alunos, distribuída em quinze turmas, por turno, num total de 

quarenta e cinco turmas. Essa clientela é oriunda de comunidades carentes de Natal 

e da grande Natal, com faixa etária de catorze a dezenove anos, no diurno, e de 

quinze a cinquenta, no noturno, que desejam concluir essa última etapa da 

educação básica. De acordo com o PPP (Ibid., p. 5),  

 
 

Quase 100% dos alunos desejam cursar o Ensino Médio, conseguir 
um estágio remunerado para ajudar a família, ao tempo em que 
vislumbram o acesso à universidade, pois sabem que um curso 
médio é pouco para concorrer num mercado tão seletivo e num 
mundo global como o atual.  
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No entanto, mesmo reconhecendo que a sua clientela almeja concluir o 

Ensino Médio, a escola convive, hoje, com uma taxa anual de mais quarenta e cinco 

por cento de desistência, predominantemente no turno noturno. Essa desistência 

ocorre por circunstâncias mais urgentes como, por exemplo, dedicação integral ao 

trabalho, casamento e gravidez:  

 
 
É característico de o noturno receber em quase sua totalidade alunos 
que cursaram Educação de Jovens e Adultos, outros que iniciaram o 
Ensino Médio e estão retornando para concluir e outros que 
terminaram há algum tempo pelo menos um curso de 2º grau, e 
interromperam a vida escolar por motivo de gravidez, casamento 
e/ou trabalho, encontram-se em grau elevado de dificuldades em 
leitura e escrita, operações básicas de matemática e em conteúdos 
de Química e Física, e estão tentando reforço escolar visando a 
melhoria da qualidade de vida por meio do acesso à universidade e 
qualificação profissional (ESCOLA, 2008, p. 5).  

 
 

Para poder atender a esses desafios, o currículo da escola está estruturado 

segundo os eixos da interdisciplinaridade e da contextualização. O primeiro permite 

a permeabilidade entre as diversas áreas e disciplinas, cruzando o conhecimento de 

uma dessas áreas com as demais. O segundo prevê que todo conhecimento do 

aluno parta de sua experiência, de seu conhecimento de mundo. Os conteúdos, 

então, são entendidos como meios para alcançar os objetivos. Estão divididos, 

portanto, em “[...] 03 (três) áreas de conhecimento e outra diversificada 

correspondendo a 75% (setenta e cinco por cento) de base nacional” (Ibid., p.10). A 

disciplina Língua Portuguesa está inserida na área de Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias. Em cada turno, existem três professores para essa disciplina para 

atender a um público de 1ª a 3ª séries.  

As salas de aula estão equipadas com carteiras para os alunos e uma mesa 

com cadeira para o professor, além de um quadro afixado na parede com dupla 

divisão: o tradicional de cimento, onde se utiliza o giz, e o quadro branco, onde se 

escreve com pincel. O espaço destinado às salas de aula é compatível com o 

número de aluno. Contudo, há problemas de ruídos externos e internos, que 

interferem na condução das aulas. É o caso, por exemplo, de uma das salas onde 

concentramos nossa investigação – a 2T1219. Nessa sala, as janelas dão para uma 

grande avenida, cujo movimento de veículos obriga a professora a falar mais alto e, 

                                                 
19 Abreviação de 2ª série, tarde, sala 12. 
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em várias situações, interromper a aula por alguns instantes, até que possa ser 

ouvida pelos alunos. Há, também, o próprio barulho do movimento interno, 

principalmente nas duas primeiras aulas. O entra e sai de alunos e as conversas nos 

corredores costumam atrapalhar o desenvolvimento da aula e a concentração. 

Durante a observação, isso levou a constantes interrupções das aulas na turma 

2T1120, no horário das 13h às 14h40. 

Além das salas de aula, existem na escola, hoje, outros espaços que 

subsidiam o professor em sua prática docente, como a telessala, o laboratório de 

informática e a biblioteca. A telessala é equipada com TV, vídeo, fitas de vídeos da 

TV Escola. O uso desse espaço deve ser previamente planejado pelo professor que, 

para isso, conta com o suporte da grade de programação encaminha pelo Ministério 

da Educação (MEC). O laboratório de informática é um ambiente onde o aluno pode 

sistematizar trabalhos, pesquisar na internet, imprimir seus textos, entre outras 

atividades. A biblioteca oferece serviço de empréstimo e tem uma área conveniente, 

onde se encontram estantes compatíveis ao acervo de livros existentes, e seis 

mesas de leitura. Apresenta, ainda, um espaço cultural, no qual se encontram 

recursos audiovisuais como lâminas, cartazes, mapas e um globo. Ali o aluno 

encontra, também, revistas informativas, livros didáticos e paradidáticos, obras 

literárias, enciclopédias e dicionários de português e inglês. Esse acervo, no entanto, 

é bastante limitado para uma escola de Ensino Médio, desse porte, na medida em 

que a grande maioria dos títulos não atende suficientemente ao aluno, em sua busca 

para aprimorar os conteúdos estudados em sala de aula. 

 

 

2.3 APROXIMAÇÕES COM A ESCOLA  

 

2.3.1 A entrada na escola 

 

 

Em julho de 2006, no semestre anterior ao início desta pesquisa, procuramos 

a direção para informar sobre o nosso interesse em conhecer um pouco mais da 

realidade da escola, especificamente o modo como a disciplina Língua Portuguesa é 

                                                 
20
 Abreviação de 2ª série, tarde, sala 11. 
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trabalhada em sala de aula. Como a direção, a equipe pedagógica e os professores 

de português, principalmente os do turno vespertino, já conheciam o trabalho por 

nós desenvolvido nas práticas de ensino com os alunos do curso de Letras da 

Universidade Potiguar – UnP, bem como na execução das ações do projeto de 

extensão Cais da Leitura também desse curso, não sentimos nenhuma dificuldade, 

mesmo que informalmente21, de colher informações preliminares que subsidiariam o 

nosso projeto para seleção do doutorado no PPgEL. 

Assim, com a devida autorização da direção da escola e o consentimento da 

professora de português responsável pelas turmas, concentramos a investigação em 

duas salas da 2ª série (09 e 10) do turno vespertino, nos meses de agosto e 

setembro desse ano. Faz-se importante registrar que a escolha por essa série deu-

se pelo fato de esta ser uma etapa em que se pode atribuir uma consolidação do 

Ensino Médio. Acreditamos que essa consolidação ocorre porque o aluno já está 

adaptado às novas disciplinas, como Física, Química e Biologia, à inserção de 

assuntos voltados à teoria e história da literatura brasileira, e ao aprofundamento 

dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental. Acrescentamos que, em se 

tratando de uma escola que só oferece o Ensino Médio, a 2ª série pode ser 

caracterizada como a fase em que o aluno está integralmente inserido na cultura 

escolar, na medida em que infraestrutura, equipe pedagógica, práticas docentes e 

colegas de sala de aula já fazem parte de sua vivência nesse ambiente escolar por 

mais de um ano.  

Como o nosso propósito, na ocasião, era apenas de colher uma pequena 

amostragem de como a articulação língua e uso é trabalhada em sala de aula, 

assistimos a cinco aulas da disciplina Língua Portuguesa, que relatamos em um 

jornal de campo (Anexo 1). Com a aprovação do projeto,  em 2007 iniciamos a 

implantação da pesquisa com a entrada em campo, conforme um programa 

metodológico de coleta de informações. 

Assim, durante duas semanas, reunimo-nos com a professora para 

planejarmos a nossa coleta de informações, discutirmos sobre que aulas seriam 

pertinentes à nossa investigação e em que turmas essas aulas ocorriam em dois 

horários consecutivos. A nossa opção por tais horários dava-se pelo fato de que 

teríamos mais tempo com os alunos em sala de aula, o que nos proporcionaria uma 

                                                 
21 Essa informalidade deu-se pelo fato de não termos respaldo da UFRN para o desenvolvimento da 
investigação, pois ainda não éramos aluna regular do PPgEL. 
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melhor interação no decorrer da aula. Além disso, procuramos conhecer 

detalhadamente os espaços da escola por onde conviveríamos nesse processo de 

investigação, como as duas salas de aula objeto de investigação, a biblioteca, a sala 

de professores e a telessala.  

Após a escolha das turmas, pedimos também à professora que nos falasse 

mais sobre o perfil dos alunos dessas turmas, bem como os comunicasse sobre a 

nossa entrada em sala de aula, a fim de que pudéssemos ter um acesso o mais 

natural possível, pois, de acordo com Hargreaves (1967, p. 193), estar bem 

informado sobre o ambiente onde se desenvolverá a investigação “[...] permite uma 

entrada fácil na situação social, reduzindo a resistência dos membros do grupo; 

apresenta menos riscos de perturbar a situação ‘natural”. 

Isso foi proveitoso quando passamos a frequentar esses espaços, pois 

percebemos, no primeiro dia de nossa entrada em sala de aula, que a nossa 

presença era considerada como a de alguém que estava ali para integrar-se à 

turma. Vale salientar que a nossa presença só era até então conhecida por uma das 

turmas. Veja-se o relato no jornal de campo:  

 
 

(JC-A1)22  
Escola Estadual Anísio Teixeira, sala 11. Hoje, 30/04/2007, assisti a 
duas aulas nesta sala com a professora, das 13h às 14h40. Assim 
que entrei a professora me apresentou. Disse aos alunos que eu 
estava observando as suas aulas, pois estava recolhendo dados 
para minha pesquisa do doutorado. Verifiquei que os alunos já 
haviam sido comunicados da minha presença. 
 
(JC-A2)  
Hoje, 07/05/2007, assisti a duas aulas na sala 12 com a, das 16h às 
17h25. Como ainda não tinha sido apresentada na turma pela 
professora, ela me pediu que eu mesma me apresentasse. Para isso, 
informei à turma que estava ali também como aluna e que gostaria 
que eles ficassem à vontade, pois durante todo ano iríamos conviver 
juntos.  
 

 
Como se pode verificar, apesar de a nossa presença ter sido comunicada 

pela professora apenas em uma turma, tivemos nas duas salas uma boa aceitação 

por todos os seus membros, o que nos fez reforçar o nosso compromisso de estar ali 

como se fôssemos um deles: uma aluna também, embora executando atividades de 

pesquisa, isto é, uma “aluna-pesquisadora”. Nesse reforço, enfatizamos ainda que 

                                                 
22 JC – Jornal de Campo; A – Aula. 
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poderíamos ter uma denominação maior “professora-aluna-pesquisadora”, pois 

muitos alunos haviam participado dos projetos desenvolvidos pela universidade 

onde atuamos como professora.  

Esses encaminhamentos foram muito importantes para a entrada e 

permanência na cultura escolar, principalmente, a da sala de aula, na medida em 

que procuramos, logo no primeiro encontro, falar abertamente com os alunos, 

mostrando-lhes quais seriam os nossos propósitos e que tarefas iríamos 

desenvolver para a concretização desses propósitos. Por isso, as reuniões com a 

direção e toda sua equipe, o registro das aulas, a coleta de informações, a entrevista 

com a professora e com os alunos transcorreram de uma forma tão natural que, em 

muitas situações, deparávamos com cenas inusitadas como, por exemplo, escolher 

cores de batom com as meninas para ver se combinava com a nossa pele, falar de 

futebol com os meninos ou até mesmo sentarmos para resolver questões 

relacionadas a outros conteúdos que não eram o de língua portuguesa.  

 

 

2.3.2 Abordagem da pesquisa na escola 

 

 

As técnicas etnográficas foram incorporadas à área de educação no final dos 

anos de 1970, uma vez que eram utilizadas quase que exclusivamente por 

antropólogos e sociólogos. Segundo Lüdke e André (2005, p. 13), a entrada de 

estudiosos da educação deu origem a uma nova linha de pesquisas, que recebeu a 

denominação de “pesquisa antropológica” ou “pesquisa etnográfica”. No entanto, 

para elas, o emprego de tal denominação deve ser feita com bastante cautela, na 

medida em que  

 
 

[...] no processo de transplante para a área de educação eles 
sofreram uma série de adaptações, afastando-se mais ou menos do 
seu sentido original. Assim, por exemplo, denominar de etnográfica 
uma pesquisa apenas porque utiliza observação participante nem 
sempre será apropriado, já que a etnografia tem um sentido próprio: 
é a descrição de um sistema de significados culturais de um 
determinado grupo (Spradley23 apud LÜDKE e ANDRÉ, 2005, p. 13-
14). 

                                                 
23 James P. Spradley. The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979. 
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Assim, para que possamos entender melhor se um estudo pode ser 

denominado de etnográfico, as autoras recorrem a um simples teste proposto por 

Wolcott24 (1975 apud LÜDKE e ANDRÉ, op. cit., p. 14). Esse teste tem por finalidade 

averiguar se a pessoa que lê um estudo, considerado por quem o realiza como 

etnográfico, tem condições de interpretar os dados coletados no grupo estudado tão 

apropriadamente como se fosse um componente desse grupo. Percebemos que a 

pretensão, com a aplicação desse teste, é que o sujeito compreenda a realidade de 

um determinado grupo e se sinta como parte integrante dela. Caso contrário, não se 

pode caracterizar a pesquisa como etnográfica. 

Em se tratando do uso da abordagem etnográfica em educação, Lüdke e 

André (2005, p.14) lembram que Wolcott alerta para a constatação de que uma 

pesquisa na área de educação deve abranger “[...] uma preocupação em pensar o 

ensino e a aprendizagem dentro de um contexto cultural amplo.”. De acordo com 

Firestone e Dawson (1981, p. 4-7), diversos critérios são discutidos por Wolcott para 

o emprego da abordagem etnográfica que focalizam a escola. Para uma melhor 

discussão, os autores sintetizam esses critérios em seis e tecem os seguintes 

comentários: 

  
1. O problema é redescoberto no campo25.  Entende-se, por meio 
desse critério, que o etnógrafo evita a definição rígida e apriorística 
de hipóteses. Em lugar disso, ele procura mergulhar na situação e, a 
partir daí, rever e aprimorar o problema inicial da pesquisa.  
 
2. O pesquisador deve realizar a maior parte do trabalho de campo 
pessoalmente. Nesse caso, a pessoa que escreve a etnografia deve 
ter tido ela mesma uma experiência direta com a situação em estudo.  
 
3. O trabalho de campo deve durar pelo menos um ano escolar. É 
necessária uma longa e intensa imersão na realidade para entender 
as regras, os costumes e as convenções que governam a vida do 
grupo estudado.  
 
4. O pesquisador deve ter tido uma experiência com outros povos de 
outras culturas. O propósito aqui é que o embate com outras culturas 
ajuda a entender melhor o sentido que o grupo estudado atribui às 
suas experiências. 
 
5. A abordagem etnográfica combina vários métodos de coleta. 
Existem dois métodos básicos utilizados pelos etnógrafos: a 

                                                 
24 H. W. Wolcott. Criteria for an ethnographic approach to research in education. Human Organization, 
34, 111-128, 1975. 

25 Grifo dos autores. 
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observação direta do grupo estudado e entrevistas com os 
informantes que podem prover suas explicações e interpretações do 
que se realize nesse grupo. Contudo, esses métodos são geralmente 
unidos a outros, como levantamentos, histórias de vida, análise de 
documentos, testes psicológicos, videoteipes, fotografias, entre 
outros, para que possam fornecer um cenário mais real e completo 
do contexto estudado. 
 
6. O relatório etnográfico apresenta uma grande quantidade de 
dados primários. Dados primários são mais os de descrição verbal. 
Incluem trabalhos produzidos pelos próprios sujeitos, ou seja, 
citações de entrevistas, trechos de documentos, histórias, canções, 
mapas, croquis e outros produtos que possam vir a ilustrar a 
perspectiva dos participantes. 
 
 

Por ocorrer num ambiente natural – uma escola pública de Ensino Médio – 

onde nos situamos por um período de, aproximadamente, um ano, a nossa pesquisa 

assume um caráter qualitativo do tipo etnográfico (LÜDKE e ANDRÉ, 2005.). A 

utilização da abordagem etnográfica em nossa pesquisa justifica-se por 

entendermos que, para conhecer a cultura escolar, são necessárias ferramentas 

investigativas, a fim de que as condições para “registrar’’, “colher” e analisar” sejam 

bem melhores.  

Em se tratando do conhecimento cultural do ambiente a ser pesquisado, 

Michael Agar (1994) afirma que a etnografia pode transformar o modo de nos 

entendermos e entendermos os outros e, nesse caso específico, o termo cultura 

pode ser compreendido como 

 
 

[...] algo que essas pessoas "têm", mas é mais que isso.... também é o 
que acontece a você quando você encontra diferenças, se dá conta de 
algo em você, e trabalha para entender por que as diferenças 
aparecem. Cultura é uma consciência, e a consciência é algo que 
revela o ego escondido e abre caminhos a outros modos de ser.26 (Id. 
Ibid., p. 20). 

  
 
Dessa forma, utilizamos a abordagem etnográfica por entendermos que o 

nosso objeto de estudo – como a disciplina Língua Portuguesa é trabalhada em sala 

de aula – deve ser investigado a partir das práticas que professor e alunos 

desenvolvem no ambiente em que se dá o processo de ensino e aprendizagem: a 

                                                 
26 “[…] something those people "have", but it's more than that. . . . It's also what happens to you when 
you encounter differences, become aware of something in yourself, and work to figure out why the 
differences appeared. Culture is an awareness, a consciousness, one that reveals the hidden self 
and opens paths to other ways of being.”  
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sala de aula. Para isso, precisamos descrever cuidadosamente todo esse processo, 

desde a situação supostamente mais trivial àquela que possa influenciar diretamente 

nesse processo, considerando a diversidade cultural ali presente. 

O processo de descrição é tão importante que, no decorrer da nossa entrada 

em campo, fomos redimensionando o olhar no nosso objeto de estudo. Como vimos 

em Firestone e Dawson (1981), o problema é redescoberto no campo. Assim, se 

antes centrávamos nossa atenção nas questões relacionadas a língua e uso, agora 

nos voltamos aos diálogos entre as práticas observadas e práticas desejadas, na 

medida em que percebemos que o material coletado na nossa entrada na escola 

nos forneceu subsídios para investigar o que, de fato, vai ocorrendo na aula de 

língua portuguesa. Com isso, a partir da análise dessas ocorrências, podemos 

perceber que práticas podem ser ou não consideradas mais adequadas a cada 

situação de sala de aula, bem como propor encaminhamentos ao ensino e 

aprendizagem de língua portuguesa no Ensino Médio.   

  

 

2.4 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

2.4.1 Etapas e procedimentos 

 

 

De acordo com Nunan (2007, p. 56), a abordagem etnográfica valoriza muito 

a coleta e interpretação de dados, e, em contraste nítido com o método 

experimental, questões e hipóteses frequentemente surgem durante a fase do 

inquérito. Para Wilson (1977), a pesquisa etnográfica fundamenta-se em dois 

conjuntos de hipóteses sobre o comportamento humano: a hipótese naturalista-

ecológica e a hipótese qualitativo-fenomenológica. 

A hipótese naturalista-ecológica tem como principal propósito a crença de que 

o comportamento humano é significativamente influenciado pelo contexto em que a 

pessoa se encontra. Isso quer dizer que qualquer tipo de pesquisa que afasta o 

indivíduo do seu ambiente natural está negando o alcance dessas forças 

contextuais, o que resulta em deixar de entender o fenômeno estudado em sua 

totalidade.  
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A hipótese qualitativo-fenomenológica estabelece ser quase impossível 

compreender o comportamento humano sem tentar entender o quadro referencial 

onde os indivíduos interpretam seus pensamentos, sentimentos e ações. Dessa 

forma, o pesquisador deve tentar achar meios para compreender o significado 

manifesto e latente dos comportamentos dos indivíduos, ao mesmo tempo em que 

procura manter sua visão objetiva do fenômeno.  

Em se tratando de nossa pesquisa, procuramos seguir os encaminhamentos 

das duas hipóteses propostas por Wilson (1977). Tais encaminhamentos são 

justificados, uma vez que, durante nossa observação, tanto na primeira como na 

segunda etapas, fizemos-nos presentes no contexto escolar e, assim, à medida que 

éramos mais aceitos nesse ambiente, buscávamos meios para entendermos a 

participação dos sujeitos no fenômeno interativo de sala de aula, colocando-nos 

sempre no papel de investigador. Em outras palavras, durante a nossa investigação, 

procuramos não nos afastar do ambiente escolar, mas “atuarmos” num papel 

subjetivo de participante e objetivo de observador, situando-nos numa posição 

diferenciada, para compreender e interpretar a atuação do professor e dos alunos no 

contexto de sala de aula. 

Lüdke e André (2005, p. 15) afirmam que, apesar de já terem existido 

algumas pretensões para nomear o processo de coleta e análise de dados durante a 

observação participante, não há um método que possa ser indicado como o melhor 

ou mais efetivo. Isso ocorre porque “[...] a natureza dos problemas é que determina 

o método, isto é, a escolha do método se faz em função do tipo de problema 

estudado” (Stubbs e Delamont27, 1976, apud LÜDKE e ANDRÉ, Ibid.). Na maioria 

das vezes, o pesquisador vai trabalhando a sua investigação através das seguintes 

etapas: 

 
 

A primeira etapa envolve a seleção e definição de problemas, a 
escolha do local onde será feito o estudo e o estabelecimento de 
contatos para a entrada em campo. Nessa etapa inicial também 
estão incluídas as primeiras observações, com a finalidade de 
adquirir maior conhecimento sobre o fenômeno e possibilitar a 
seleção de aspectos que serão mais sistematicamente investigados. 
[...].  
A segunda etapa da pesquisa consiste numa busca mais sistemática 
daqueles dados que o pesquisador selecionou como os mais 

                                                 
27 Katherine M Stubbs; Sara Delamont (Orgs.). Explorations in classroom observation. London: John 
Wiley, 1976.   
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importantes para compreender e interpretar o fenômeno estudado 
[...]. 
A terceira etapa da pesquisa etnográfica consiste na explicação da 
realidade, isto é, na tentativa de encontrar os princípios subjacentes 
ao fenômeno estudado e de situar as várias descobertas num 
contexto mais amplo [...] (LÜDKE e ANDRÉ, 2005, p. 15-16). 

 
 

Na primeira dessas etapas, o objeto de estudo pode ainda não estar 

diretamente vinculado a uma linha teórica predeterminada. Essa etapa se 

caracteriza por ser a fase inicial, em que o pesquisador faz as suas primeiras 

observações, com a finalidade de adquirir o maior número de informações sobre a 

sua pesquisa para que, posteriormente, possa eleger aquelas que serão 

sistematicamente investigadas. Isso é possível porque “[...] diversamente de outros 

esquemas mais estruturados de pesquisa, a abordagem etnográfica parte do 

princípio de que o pesquisador pode modificar os seus problemas e hipóteses 

durante o processo de investigação”. (LÜDKE e ANDRÉ, 2005, p. 16)  

Em relação à segunda etapa da pesquisa, Wilson (1977) garante que, como a 

pesquisa etnográfica objetiva descobrir as estruturas de significado dos participantes 

nas diferentes formas em que são anunciadas, os tipos de dados mais importantes 

no desenvolvimento dessa pesquisa são:  

a) forma e conteúdo da interação verbal dos participantes;  

b) forma e conteúdo da interação verbal com o pesquisador;  

c) comportamento não-verbal;  

d) padrões de ação e não-ação;  

e) traços, registros de arquivos e documentos. 

Vale salientar que, no decorrer dessa etapa, pode haver mudanças nos tipos 

de dados coletados, uma vez que as informações colhidas e as teorias que 

embasarão a pesquisa devem ser empregadas com a finalidade de direcionar a 

subsequente coleta de dados.  

A terceira etapa da pesquisa envolve o desenvolvimento de teorias. É nessa 

etapa que o pesquisador vai procurar aplicar as teorias, considerando a realidade 

observada diariamente. Essa consequente interação entre o material coletado e a 

sua possível elucidação teórica permite a estruturação de um quadro teórico dentro 

do qual o objeto de estudo pode ser interpretado e compreendido.  

Para o desenvolvimento da nossa investigação, o corpus foi elaborado de 

acordo com cada uma dessas etapas. Como a nossa pesquisa tem por objetivo 
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investigar o modo como a disciplina Língua Portuguesa é trabalhada em duas 

turmas da 2ª série do Ensino Médio, decidimos que essa investigação seria na 

Escola Estadual Anísio Teixeira, pelos seguintes motivos: primeiramente, por ela 

oferecer apenas Ensino Médio em seus três turnos de funcionamento e esse nível 

de ensino ainda carecer de estudos voltados especificamente para o ensino e 

aprendizagem de língua portuguesa. Apesar de muitas investigações aplicadas ao 

ensino e aprendizagem de língua materna estarem focadas no Ensino Fundamental, 

isso é pouco frequente nessa última etapa da educação básica. Daí resulta a 

demanda por pesquisas que ajudem a entender por que motivos, no Ensino Médio, 

as competências relacionadas ao campo da linguagem ainda estão longe do 

patamar desejado, como sinalizam, mesmo que parcialmente, avaliações de caráter 

nacional como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM); segundo motivo por ser uma escola pública 

localizada no centro da cidade do Natal, mas que tem uma clientela oriunda de 

diversos bairros da cidade, inclusive os da periferia.  

Como enfatizamos no item 1.3.1 deste capítulo, que descreve a nossa 

entrada na escola, a primeira etapa da pesquisa iniciou-se em julho de 2006, quando 

passamos a frequentar e conviver com os membros da comunidade a ser 

investigada. De acordo com Lüdke e André (2005, p. 17), um dos maiores desafios 

da abordagem etnográfica refere-se ao papel e às tarefas desempenhadas pelo 

observador. Isso ocorre porque, desde os contatos iniciais com os membros da 

comunidade escolar, “[...] o observador deve-se preocupar em se fazer aceito, 

decidindo quão envolvido estará nas atividades e procurando não ser identificado 

com nenhum grupo particular” (Ibid.). Tais procedimentos são essenciais para que o 

observador consiga obter as informações necessárias à sua investigação.  

Assim, após procedermos a esses primeiros contatos, demos início à coleta 

de informações, no período de abril a junho de 2007, em duas turmas da 2ª série do 

turno vespertino: salas 11 e 12. A essa primeira etapa denominamos de observação 

diagnóstica e utilizamos o jornal de campo para registrarmos e descrevemos as 

aulas observadas. Além disso, procuramos sensibilizar, nessa etapa, os 

participantes em relação à nossa presença no contexto de sala de aula. 

A segunda etapa de nossa investigação ocorreu no período de julho a 

dezembro de 2007, que nomeamos de observação intensiva, na medida em que 

procuramos intensificar a sistemática de coleta de informações (Anexo 3). Assim, em 
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continuidade às observações, além dos registros de aulas no jornal de campo, 

utilizamos dois gravadores de áudio (ligados simultaneamente, em locais diferentes 

da sala). Nessa etapa, também, aplicamos um questionário com os alunos e 

realizamos uma entrevista com a professora. 

A terceira etapa consistiu na análise do corpus, formado pelos documentos 

resultantes da coleta. Assim, procedemos à descrição dos eventos registrados, a fim 

de que fossem encontrados os princípios subjacentes ao objeto investigado e as 

informações coletadas fossem situadas num contexto mais amplo (Esses princípios 

irão constituir os eixos temáticos das análises). Na continuidade, passamos à 

interpretação desse material, procurando os significados que propiciam a 

compreensão da realidade em estudo.   

 

 

2.4.2 A coleta de informações 

 

2.4.2.1 Os informantes  

 

 

A nossa pesquisa contou com a participação dos seguintes informantes: uma 

professora e setenta e oito alunos da 2ª série do turno vespertino. Esse número de 

alunos estava distribuído em duas turmas, sendo a primeira, na sala 11, formada por 

quarenta e dois alunos, e a segunda, na sala 12, composta por trinta e seis alunos. 

Para facilitar a identificação dos nossos participantes nessas turmas, utilizamos as 

seguintes codificações: 2T11 para 2ª série, tarde, sala 11 e 2T12 para 2ª série, 

tarde, sala 12. 

 

 

2.4.4.1.1 A professora 

 

 

É graduada em Letras pela UFRN, onde cursou também pós-graduação lato 

sensu em Literatura Brasileira e Produção Textual e stricto sensu, mestrado, em 
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Literatura Comparada. Atua no magistério há mais de vinte e dois anos28. Desse 

tempo de atuação, trabalhou em uma escola de ensino fundamental durante seis 

anos, e com a vinda para a escola campo de nossa investigação está à frente da 

disciplina Língua Portuguesa, no turno vespertino, nas turmas de 2ª e 3ª séries, há 

mais de dezesseis anos.   

Durante todo o nosso período na cultura escolar, mesmo antes de iniciarmos 

o trabalho diretamente com a professora, esta já demonstrava interesse em nos 

ajudar. Nas primeiras reuniões pedagógicas do ano letivo de 2007, a professora 

disponibilizou os seus horários, tanto aqueles de sala de aula, como os que eram 

reservados para planejamento com a outra professora de língua portuguesa da 1ª 

série, a fim de que pudéssemos também participar dos encontros para organização 

das aulas. Segundo Frank (1999, p. 28), isso se caracteriza por um procedimento de 

cooperação que tem ajudado muito o professor-estudante29: 

 
 

A habilidade do professor cooperador de ajudar o professor 
estudante a aprender sobre ensino e aprendizagem dependia do 
relacionamento, ou rapport, que foi construído entre os dois [...] Se 
eles começassem a conhecer melhor o seu professor cooperador, o 
rapport necessário entre esses dois colegas de trabalho seria 
intensificado30. 
 
 

Tal atitude nos fez conhecer melhor o trabalho da professora, o que nos 

proporcionou um melhor entendimento de sua prática docente antes mesmo de 

nossa entrada na sala de aula. Além disso, a relação de confiança entre nós 

estabelecida garantiu um trânsito melhor com os outros professores da escola, bem 

como uma boa aceitação de nossa presença em sala de aula junto aos alunos.  

 

 

                                                 
28 Esses dados foram retirados do questionário respondido pela professora em dezembro de 2007, 
quando nessa época ela nos respondeu que o tempo de atuação no magistério era de vinte e dois 
anos.  

29 Optamos por essa tradução no lugar de estagiário, que seria o termo mais adequado ao texto 
original, na medida em que já somos professora, desempenhando um papel de pesquisadora na 
escola que procura entender a cultura escolar. 

30 The ability of the cooperating teacher to help the student teacher learn about teaching and learning 
depended on the relationship, or rapport, that was built between the two. […] If they began to know 
their cooperating teachers better, the rapport that was necessary between these two coworkers 
would be enhanced. 
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2.4.4.1.2 Os alunos 

 

 

Em sua maioria, são do sexo feminino, que compreende setenta e três por 

cento do total de alunos das duas turmas. A faixa etária desses alunos varia entre 15 

a 20 anos, sendo que os meninos apresentaram idade inferior às meninas: estas 

com idade entre 15 a 20; aqueles numa faixa que abrange dos 15 aos 18 anos.  

De acordo com o PPP (ESCOLA, 2008, p 4-5), esses alunos são provenientes 

de comunidades carentes de Natal e da grande Natal. Por estudarem à tarde, 

dispõem de mais tempo para as tarefas escolares, alguns recebem a visita da 

família na escola por meio de convite e voluntariamente, o que tem proporcionado 

um maior grau de comprometimento por parte de todos. Durante a nossa 

convivência com esses informantes, percebemos que poucos são os que 

abandonam a escola por motivo de trabalho. Em alguns casos, tal abandono deu-se 

muito mais por morarem distante e viverem momentos de dificuldades financeiras na 

família.  

Para conquistar a confiança dos alunos, procurávamos sentar, tanto na turma 

2T11 como na 2T12, ao lado de alguns grupos em cada aula, conhecer aqueles 

discentes que demonstravam um pouco de liderança em relação aos demais, 

participar das discussões de atividades propostas pela professora, estudar com eles 

o conteúdo da disciplina, quando nos era solicitado, e até mesmo participar de 

conversas paralelas, como falar sobre futebol, Carnatal31, greve dos professores, 

eventos na escola, entre outros.  

 

 

2.4.2.2 Os Instrumentos de coleta de informação 

 

 

No item 1.3.2, que trata sobre a abordagem da pesquisa na área da 

educação, vimos que, dentre os vários critérios discutidos por Wolcott (apud 

FIRESTIONE e DAWSON, 1981) para a utilização da abordagem etnográfica na 

escola, um deles enfatiza que a etnografia combina vários métodos de colete de 

                                                 
31 Carnaval fora de época que se realiza no mês de dezembro em Natal. 
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informações, mas que dois são considerados essenciais: a observação direta do 

grupo estudado e entrevistas com os informantes. 

Na primeira fase de nossa observação que denominamos observação-

diagnóstica, no período de abril a junho de 2007, anexo 2, fizemos uso do jornal de 

campo para registro das informações. Como o nosso papel de observador já era de 

conhecimento dos alunos, não tivemos problema em conciliar a observação com o 

procedimento das anotações, pois evitávamos tal procedimento no momento em que 

interagíamos com o grupo. Para não esquecermos os fatos, procurávamos encontrar 

o mais breve possível uma ocasião em que pudéssemos completar as notas, a fim 

de que não precisássemos confiar muito na memória, sabidamente falível.  

Para não nos diferenciarmos dos membros da sala, os registros de 

observação eram inseridos em um caderno semelhante ao utilizado pelos alunos e, 

em casa, transferidos para um arquivo no computador. Ao iniciar cada anotação, 

indicávamos o dia, a hora, a sala e o período de duração das aulas para, em 

seguida, colocarmos as informações essencialmente descritivas, as falas, as 

citações e as nossas observações pessoais. Ver síntese do registro dessa fase, no 

Quadro 1, abaixo: 

 

 

Data Aula Turma Hora-aula Tema/Conteúdo/Atividade 

30/04/07 A1 2T11 02 Sintaxe de concordância - concordância 
do verbo ser mais adjetivo. 

07/05/2007 A2 2T12 02 Atividade individual – exercícios no livro 
didático. 

14/05/2007 A3 2T12 02 Atividade em grupo – exercícios no livro 
didático  

28/05/2007 A4 2T11 02 Apresentação de trabalho – uso 
inadequado da Língua Portuguesa. 

04/06/2007 A5 2T12 02 Revisão – sintaxe de concordância: livro 
didático; Parnasianismo: livro didático 

11/06/2007 A6 2T11 02 Aplicação de uma avaliação para nota: 
prova. 

18/06/2007 ------ ------ ------ Encerramento desta etapa – conversa 
com a professora. 

TOTAL   12  

QUADRO 1: Síntese da observação-diagnóstica 

 

 

O nosso objetivo, nessa fase, era observar o maior número possível de aulas 

e conquistar a confiança do grupo. A cada aula a que assistíamos, tanto na 2T11 
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como na 2T12, procurávamos nos inserir no grupo com a maior naturalidade.  Não 

tínhamos lugar marcado, sentávamos nos quatro cantos da sala de aula, 

conversávamos com os alunos sobre as aulas e alguns assuntos da sua realidade.  

Na segunda fase da coleta de informações, no período de julho a dezembro 

de 2007, anexo 3, demos continuidade, de forma mais intensiva, às observações, 

mas já direcionadas ao nosso objeto de estudo: como a disciplina Língua 

Portuguesa é trabalhada em duas turmas da 2ª série do Ensino Médio. Para isso, 

combinamos as anotações das aulas no jornal de campo com o uso de dois 

aparelhos com MPT: um gravador portátil e um pen driver, daí termos atribuído o 

nome de observação intensiva, conforme síntese do registro de nossa observação 

nessa fase, no Quadro 2 a seguir: 

 

 

Data 

 

Aula Turma Hora-aula Tema/Conteúdo/Atividade 

27/08/2007 A7 2T11 02 Entrega da avaliação aplicada no bimestre 
anterior; Roteiro de leitura e produção de 
textos.  

03/09/2007 A8 2T1 02 Gêneros textuais: o gênero carta – texto “Carta 
ao prefeito”, de Rubem Braga.  
Gravação 2 (minigravador)  

10/09/2007 A9 2T12 02 O Simbolismo: trabalho de pesquisa sobre o 
“movimento simbolista”. Roteiro de 
apresentação. Gravação 4 (minigravador) 

24/09/2007 A10 2T11 02 Colocação pronominal – regras gerais sobre 
ênclise, próclise e mesóclise.  
Gravação 5 (minigravador) 

01/10/2007 A11 2T12 02 Apresentação dos Seminários: Simbolismo. 
Gravação 6 (minigravador) 

08/10/2007 A12 2T11 02 Atividade no livro didático: exercícios  
Gravação 7 (minigravador) 

22/10/2007 A13 2T11 02 AULA 07 – Apresentação dos Seminários: 
Simbolismo. 
Gravação 8 (minigravador) 
*Entrevista com os 25 cinco alunos: registro 
escrito. 

29/10/2007 A14 2T12 02 Entrega da avaliação aplicada para nota com 
as devidas correções. Particularidades léxicas 
e gramaticais: dentre, desde, os porquês, 
entre outros, além de alguns verbos. 
*Entrevista com quinze alunos: registro escrito  

12/11/2007 A15 2T11 01 Particularidades gramaticais: acerca de, há 
certa de, há/ - a, haja vista.   
Gravação10 e11 (minigravador); Gravação 
13 (pendrive). 

22/11/2007 A16 2T12 02 Realização de um exercício sobre as 
particularidades gramaticais. 
Gravação13 (minigravador); Gravação 14 
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(pendrive).    
17/12/2007 A17 2T12 02 Atividade sobre as particularidades da Língua 

Portuguesa: análise do texto “as máquinas”, de 
Bertrand Russel. 
Gravação15 (pendrive).    

TOTAL 
 

21  

QUADRO 2: Síntese da observação intensiva 

 

Os gravadores de áudio eram colocados em pontos estratégicos da sala de 

aula, geralmente nas primeiras carteiras e nas últimas, a fim de que pudéssemos 

registrar as interações durante a aula. Quando chegávamos à sala, um dos alunos já 

me dizia, por exemplo, “Hei Célia, hoje é aqui!”, o que dá a entender que a nossa 

presença era vista pelo grupo de uma forma bem natural. Inicialmente, colocávamos 

um aparelho sobre a carteira em que estávamos sentadas; o outro num local 

contrário ao nosso. Depois, os próprios alunos iam lá e traziam esses aparelhos 

para a sua carteira, numa demonstração de confiança em relação à nossa presença 

na sala.    

Concomitante ao jornal de campo, utilizamos mais dois instrumentos de coleta 

de informações: um questionário dirigido aos alunos e uma entrevista com a 

professora. Em relação ao emprego desses instrumentos, de acordo com Lüdke e 

André (2005, p. 35), deve haver um respeito muito grande pelo entrevistado: “[...] 

esse respeito envolve um local e horário marcados e cumpridos de acordo com sua 

conveniência até a perfeita garantia do sigilo e anonimato em relação ao informante 

[...]”.  Por isso, optamos pela aplicação de um questionário padronizado para a 

coleta de informações dos alunos, pois cada turma contava com um número 

aproximado de quarenta alunos, o que dificultava marcação de horário, dias e local 

para entrevistá-los individualmente.  

Assim, antes da aplicação do questionário com os alunos, planejamos com a 

professora dia, horário e local dessa aplicação em cada uma das turmas 

observadas. Tivemos o cuidado também de apresentar-lhe as questões 

previamente, para que ela tomasse conhecimento e pudesse opinar a respeito, se 

fosse o caso. Após análise do material, a professora disse que o questionário estava 

muito bem elaborado e que não tinha nada a acrescentar. Decidimos, então, dia, 

horário e local para aplicação desse material em cada turma. 

Aplicamos os questionários em dias diferentes, pois precisávamos de mais 

tempo para ler cada uma das questões e tirar as dúvidas, caso fossem surgindo, 
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durante o preenchimento das respostas. Em cada questionário, organizado a partir 

de questões fechadas, procuramos saber a opinião dos alunos quanto ao grau de 

interferência em relação à infraestrutura do ambiente de sala de aula e ao material 

utilizado nas aulas de português, principalmente o livro didático, bem como de 

importância à metodologia das aulas, no que se refere ao ensino e à aprendizagem 

da disciplina Língua Portuguesa (ver questionários - alunos anexo 5).  

No dia 22/10/2007, após o término das últimas apresentações do seminário 

sobre Simbolismo, reunimos os alunos da 2T11, entregamos os questionários e, à 

medida que íamos explicando cada item, eles os respondiam. Sempre dávamos um 

tempo para que todos respondessem às questões e, depois, passávamos para o 

outro item. O mesmo procedimento fora feito, no dia 29/10/2007, na turma 2T12, 

apesar de, nessa turma, termos contado com um número menor de entrevistados: 

enquanto na primeira havia vinte e cinco presentes; na segunda contamos com 

apenas quinze.  

Em relação à professora, o uso da entrevista foi possível, uma vez que 

pudemos marcar horário e deixá-la à vontade, caso desejasse, antes do nosso 

encontro para modificar, acrescentar ou até retirar alguma pergunta, visto que fora 

organizada só com questões abertas, o que proporcionava uma grande flexibilidade 

às indagações. Como não houve nenhuma modificação, apenas acréscimo de uma 

questão, aproveitamos a liberação dos dois últimos horários, no dia 05/11/2007, para 

iniciarmos a entrevista, feita na sala da coordenação.  

Durante duas horas, aproximadamente, procuramos saber as suas opiniões 

sobre aspectos como: o ambiente escolar, a infraestrutura de sala de aula e de 

outros locais onde desenvolve também atividades de ensino, assim como sobre as 

ferramentas que subsidiam a sua prática pedagógica; o Projeto Político Pedagógico 

(PPP), participação na elaboração e qual o papel desse documento no trabalho da 

professora; o ensino-aprendizagem da disciplina Língua Portuguesa, principalmente 

a articulação em língua e uso, considerando o seu conhecimento da área que abriga 

a disciplina nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM); os recursos 

didáticos utilizados em sua prática docente com destaque para o livro didático. A 

essas opiniões, a professora acrescentou outra que diz respeito ao excesso de 

liberdade do aluno, em particular da escola pública (conforme entrevista - professora 

anexo 6).  
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2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

 

Os procedimentos de análise, aqui desenvolvidos, voltam-se para o 

detalhamento de como a disciplina Língua Portuguesa é trabalhada em duas turmas 

da segunda série do Ensino Médio. Situados no âmbito da Linguística Aplicada, 

esses procedimentos acompanham uma metodologia que adota aportes da 

etnometodologia linguística (COULON, 1995), da etnografia escolar (FRANK, 1999; 

NUNAN, 2007), do funcionalismo (cf. FURTADO DA CUNHA e TAVARES, 2007; 

GIVÓN, 1984; MARTELLOTA, 2008; NEVES, 1997, 2006; TAYLOR, 1992), naquilo 

que forem pertinentes para esclarecer os discursos produzidos nas situações de 

aulas observadas e nos documentos coletados, enquanto conduzem a pesquisa 

numa perspectiva qualitativa e interpretativa, de base etnográfica (cf. BOGDAN e 

BIKLEN, 1994; GOFFMAN, 1967; LÜDKE e ANDRÉ, 2005). Para uma compreensão 

mais adequada das situações educacionais em estudo, recorremos também a 

trabalhos voltados para a temática (cf. ANTUNES, 2009, 2003; FARACO, 2008; 

FURTADO DA CUNHA e TAVARES, 2007; GERALDI, 2005, 2003; NEVES, 2003). 

Seguindo procedimentos da abordagem qualitativa, as análises consistem 

em descrever e interpretar o que se faz na aula de português nesse nível de ensino. 

Num primeiro momento, procuramos identificar as recorrências mais comuns nas 

aulas das duas turmas investigadas. Uma vez descritos e sistematizados em eixos 

temáticos, procedemos à interpretação, como forma de busca de respostas aos 

objetivos da pesquisa.  

A propósito da pesquisa qualitativa e da relevância dos dados e da análise 

interpretativa na produção de teoria, Strauss e Corbin (2008) falam do que entendem 

por teoria fundamentada. Para os autores, trata-se da teoria que foi derivada de 

dados, sistematicamente reunidos e analisados por meio de processo de pesquisa. 

Eles afirmam que essa teoria “[...] tende a se parecer mais com a ‘realidade’ do que 

a teoria derivada da reunião de uma série de conceitos baseados em experiências 

ou somente da especulação (como alguém acha que as coisas devem funcionar).” 

(op. cit. p. 25). E justamente por isso, pretendemos produzir conhecimento sobre a 

realidade da aula de língua portuguesa, com base em dados colhidos em situação 

escolar. Assim, com base no ensino que ali se faz, podemos propor 

encaminhamentos para o ensino que, acreditamos, sejam adequados às 
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especificidades dessa mesma realidade. De fato, como ainda afirmam esses 

autores, “Teorias fundamentadas, por serem baseadas em dados, tendem a oferecer 

mais discernimento, melhorar o entendimento e fornecer um guia importante para a 

ação.” (Idem, ibidem). É no sentido de tornar viável essa ação, traduzida na forma 

de encaminhamentos para o ensino de língua portuguesa, que montamos o quadro 

metodológico desta pesquisa. Isso reforça a pertinência dessa abordagem, em a 

nossa pesquisa, uma vez que pretendemos produzir conhecimento sobre o ensino 

de português com base em dados coletados em situação concreta de ensino-

aprendizagem. 

Para a análise, foram utilizados registros em Jornal de Campo e 

transcrições de dezessete aulas, identificadas em função de turma, data e tema (ver 

Quadros 1 e 2, p. 68 e 69). Dessas transcrições, foram privilegiados os trechos 

daquelas aulas em que foram abordados alguns dos conteúdos curriculares sobre 

questões de língua. Vale salientar que o estudo do corpus foi feito a partir do que os 

documentos apresentavam, em função dos interesses da pesquisa e da metodologia 

adotada.  

Assim, na descrição, identificamos as linhas gerais das recorrências, como 

os tópicos das aulas, os procedimentos, as atitudes professor-aluno e aluno-aluno. 

Para facilitar a leitura dos documentos em análise, adotamos a seguinte codificação: 

Jornal de Campo (JC), seguido do número da aula observada – Aula 1 (A1), Aula 2 

(A2), por exemplo –, de modo que a notação (JC-A4) corresponde à fonte do 

fragmento; Aula 7 (A7), Aula 12 (A12), por exemplo, para indicar a aula de onde 

retiramos o fragmento transcrito; Questionário - Aluno (QA), seguido do número que 

marcará quem é esse aluno, por exemplo, (QA3), que equivale a um fragmento 

retirado do questionário-aluno 3; Entrevista – Professora (EP), para indicar que o 

fragmento foi retirado da entrevista com a professora. Por fim, para realçar aquilo 

que está em análise, adotamos o negrito em algumas palavras ou expressões. 

A partir das recorrências, descrevemos as aulas em suas várias fases, aqui 

entendidas e definidas como cenas – o detalhamento dos eventos de aula, 

observados em vários momentos. Em seguida, organizamos as recorrências em 

eixos predominantes, que tendiam a caracterizar a aula e a constituir o formato de 

cada momento observado: a abertura, o desenvolvimento, os encaminhamentos e a 

conclusão. Salientamos que a designação desses formatos está relacionada às 

ações de sala de aula, como por exemplo: manter os primeiros contatos com alunos 
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e situá-los na aula – a abertura; explorar os conteúdos curriculares planejados e 

trabalhar com procedimentos de ensino-aprendizagem para a fixação desses 

conteúdos (revisão, exercícios, e, trabalhos em grupo e individual, avaliação, entre 

outros) – o desenvolvimento; conduzir tarefas para as aulas seguintes – os 

encaminhamentos; e dar por encerrada a aula – a conclusão.  

Em seguida, na interpretação, procuramos verificar o significado dos 

princípios subjacentes (os eixos temáticos das análises), tomando sempre como 

referência a perspectiva dos participantes (cf. LÜDKE e ANDRÉ, 2005; NUNAN, 

2007; WILSON, 1977). Com isso, procuramos fazer uma triangulação com os 

PCNEM, o plano político e pedagógico da Escola, o questionário dos alunos, a 

entrevista da professora e o livro didático. Lembramos que, em consonância com a 

abordagem qualitativa, os aspectos interpretativos levaram em conta, também, os 

documentos referentes às políticas públicas para o ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa no Ensino Médio, atentando-se para como suas diretrizes e 

encaminhamentos intervêm na aula de língua portuguesa nesse nível de ensino.  
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3 ANÁLISE DAS AULAS DE PORTUGUÊS 

 

 

Nesta parte, será apresentado o detalhamento da análise das amostragens 

das aulas de língua portuguesa. Lembramos que os dados considerados referem-se 

a dezessete temas (assuntos de aula) envolvendo questões de língua, trabalhadas 

em dezessete aulas.  Inicialmente, atentaremos para o discurso da aula de 

português e para o livro didático. Logo em seguida, faremos uma análise mais 

refinada das aulas, a partir de sua organização em fases, ao longo da unidade de 

tempo previsto para cada seção de ensino-aprendizagem (ou eventos de aula). 

No final, apresentaremos uma síntese analítica, seguida de alguns 

encaminhamentos que, acreditamos, são relevantes para o ensino de língua 

portuguesa no Ensino Médio.. 

 

 

3.1 O DISCURSO DA SALA DE AULA 

 

 

Em sua conformação geral, as aulas observadas são estruturadas em função 

de tópicos voltados para a literatura e para a gramática. Para essa fase inicial do 

estudo, foram observados nove eventos de aula, no período de 30 de abril a 10 de 

setembro de 2007, tendo sido seis na turma 2T11e três na turma 2T12. Cada evento 

compreende ao tempo de duas horas-aula. Isso explica, em alguns casos, terem 

sido trabalhados dois tópicos diferentes, em um mesmo evento, ou terem sido feitas 

duas atividades distintas – aula explicativa, seguida de aplicação de exercícios ou de 

roteiro de leitura e/ou de pesquisa. Durante essas aulas, a freqüência dos alunos 

oscilou entre 20 e 30 alunos na primeira turma, e entre 14 e 19, na segunda, 

considerando-se as ausências, os atrasos na chegada, e as saídas antes do término 

das atividades. 

A amostragem dos eventos cobre as atividades corriqueiras de aulas, ao 

longo de um bimestre letivo marcado por interrupções de greve de professores. 

Assim, tem-se uma amostragem diversificada das atividades de sala de aula, 

orientada em função dos tópicos de língua e de literatura previstos no programa da 

disciplina para aquele período; esses tópicos estão associados a atividades 
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pedagógicas que vão da exposição explicativa à avaliação, passando por exercícios 

de aplicação (tarefas individuais e em grupo), revisões e avaliação. Desse modo, os 

eventos podem ser sintetizados, conforme estão detalhado nos Quadros 1 e 2, p. 68 

e 69. 

A leitura dos registros relativos a essas aulas leva-nos a algumas 

constatações genéricas acerca da condução da disciplina de língua portuguesa. 

Dentre essas constatações, nota-se que os tópicos de língua e de literatura são 

desenvolvidos dentro de um relativo equilíbrio de distribuição de carga horária, mas 

também sem aparentes fronteiras estanques, no que se refere a possíveis distinções 

entre áreas do conhecimento, e, portanto, a eventuais abordagens excludentes 

sobre fatos da língua. Um exemplo são os modos como são abordadas as variações 

dos registros na escrita, em situações ordinárias, em contraste com sua ocorrência 

em textos literários. Essa flexibilidade na abordagem da língua pode ser observada, 

por exemplo, na aula A8, ocasião em que o gênero carta é explorado a partir de um 

conto, e vice-versa (conto “Carta ao Prefeito”, de Rubem Braga). 

Nessa aula, através de um roteiro de pesquisa, são explorados aspectos da 

linguagem que caracterizaria o conto, o que se aplica, também, ao gênero carta. No 

mesmo roteiro, são exploradas, ainda, noções sobre as pessoas do discurso e sobre 

a seqüência textual prototípica da narrativa. Em seu discurso, a professora 

demonstra uma relativa coerência entre o que propõe em seu plano de ensino e 

suas práticas de sala de aula. Nesse plano, focado sobre aspectos do “Uso 

inadequado da Língua Portuguesa”32 a professora se propõe a trabalhar os 

conteúdos do programa de modo que, dentre outros objetivos, o aluno venha a 

“Compreender e aplicar a diversidade de falares e usos irregulares da Língua 

Portuguesa”. Essa preocupação também é verificada nos seus roteiros de leitura e 

de pesquisa passados aos alunos. 

Em linhas gerais, considerados os limites da situação de ensino-

aprendizagem em que se situa, esse discurso apresenta pontos de convergência 

com o que discutimos há pouco, sobre questões envolvendo língua e uso, a partir 

dos PCNEM (BRASIL, 1999) e da abordagem da Linguística funcionalista. Esses 

indícios são, por si sós, elementos relevantes na compreensão dos eventos 

observados, na medida em que apontam para os pressupostos teóricos que 

                                                 
32 Esse plano consta do material coletado para análise, através da cópia fornecida pela professora. 
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permeiam as práticas pedagógicas ali adotadas e, por extensão, os suportes 

teóricos que subjazem ao discurso da professora, relativos às questões de língua, 

linguagem e texto, abordadas em suas aulas. 

Um outro aspecto a ser considerado, no momento, é o papel do livro didático 

na condução das aulas. Em várias situações, foi observado que ele exerce uma 

função determinante nas atividades de ensino-aprendizagem, tanto no que se refere 

aos tópicos de língua quanto aos de literatura. Em certos eventos, a sequência das 

aulas se estrutura em função de três componentes ali encontrados, quais sejam, as 

amostragens de textos, os suportes de teoria (gramática, gêneros de texto e 

literatura), e os exercícios de aplicação. Em várias ocasiões, a professora alterna 

explicações próprias, com anotações no quadro, e a leitura dirigida do livro didático. 

Num primeiro momento, observa-se que, em seu papel, esse recurso apresenta uma 

dupla função de condutor da leitura e da escrita na sala de aula, e, em certa medida, 

o discurso da professora e conforma ao discurso ali presente, na formulação de 

conceitos e na adoção de certas concepções relativas à língua portuguesa e ao seu 

uso.  Assim como o livro didático, os roteiros de leitura e de pesquisa também são 

documentos estruturantes das aulas, na medida em que constituem em formato 

prévio da seqüência das atividades de ensino-aprendizagem a serem desenvolvidas 

em eventos posteriores, como também determinantes dos tópicos a serem 

estudados, incluindo-se, aí, em certa medida, a perspectiva teórica a ser adotada, 

relativamente aos conteúdos do programa da disciplina. Passemos, agora, à análise 

do livro didático, o que nos proporcionará outros elementos de compreensão das 

aulas aqui analisadas.  

 

 

3.2  O LIVRO DIDÁTICO E A LINGUAGEM 

 

 

O livro didático (LD) adotado nas duas turmas analisadas apresenta uma boa 

organização e uma grande diversidade textual. Na apresentação, os autores 

enfatizam que o objetivo do livro é “[...] contribuir para que você se torne um leitor e 

produtor de texto crítico e consciente da importância da leitura e da produção de 
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textos no exercício da cidadania” (SARMENTO; TUFANO, 2004, p. 3)33.  Esperam, 

portanto, que o livro seja um instrumento com que o aluno possa se estimular, de 

forma a experimentar “[...] alguns dos prazeres envolvidos na prática da leitura e da 

escrita” (Ibid.).  

Ao dividir os conteúdos em “literatura”, “gramática” e “produção textual”, eles 

destacam o que cada aluno verá nesses estudos. No geral, ressaltam que darão 

prioridade ao trabalho com textos verbais e não-verbais, considerando as variantes 

Linguísticas e a mudança de interlocutores na produção textual. Ainda esclarecem 

que o estudo da literatura será retratado com a finalidade de verificar a relação entre 

contexto histórico e cultural, bem como os movimentos literários.  

O capítulo 22 (p. 178-181) introduz os estudos sobre gramática. A concepção 

de linguagem é concebida como atividade, ação, isto é, uma atividade verbal, na 

medida em que a língua é definida como “[...] dinâmica, está sempre se modificando. 

Algumas palavras são abandonadas e substituídas por outras, que são incorporadas 

à língua. Há também palavras que mudam de significado de acordo com a sua 

utilização” (p. 178). Isso implica dizer, segundo o manual, que a língua não é 

autônoma, e sim maleável e articula-se às práticas socioculturais dos sujeitos e aos 

aspectos cognitivos, motivados por essas práticas, pois está sempre se adequando 

à realidade do sujeito.  

Por meio dessa concepção, tem-se a idéia de que a língua será trabalhada 

considerando toda a sua diversidade, pois o tópico inicial é “Variações Linguísticas”. 

Nesse capítulo, o aluno é convocado a ler o texto “Antigamente”, de Carlos 

Drummond de Andrade, e, em seguida, a responder  quatro questões, por escrito, no 

caderno. Para acompanhar a análise, precisamos reproduzir esse texto: 

 
 
(LD, 178) 
ANTIGAMENTE, as moças chamavam-se mademoiselles e eram 
todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos: completavam 
primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo não sendo 
rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam 
longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era 
tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. [...] Os mais 
idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar fresca; e 
também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, 
esses iam ao animatógrafo, e mais tarde ao cinematógrafo, 
chupando balas de altéia. Ou sonhavam em andar de aeroplano; os 

                                                 
33 Para simplificar, doravante citaremos apenas as páginas do livro didático analisado. 
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quais, de pouco siso, se metiam em camisa de onze varas, e até em 
calças pardas; não admira que dessem com os burros n’água.  
[...] Embora sem saber da missa a metade, os presunçosos queriam 
ensinar padre-nosso ao vigário, e com isso metiam a mão em 
cumbuca. Era natural que com eles se perdesse a tramontana. A 
pessoa cheia de melindres ficava sentida com a desfeita que lhe 
faziam, quando, por exemplo, insinuavam que seu filho era artiloso. 
Verdade seja que às vezes os meninos eram mesmo encapetados; 
chegavam a pitar escondido, atrás da igreja. As meninas, não: 
verdadeiros cromos, umas tetéias.  
[...] Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos 
lombrigas, asthma os gatos, os homens portavam ceroulas, botinas e 
capa-de-goma [...]não havia fotógrafos, mas retratistas, e os cristãos 
não morriam: descansavam.  
Mas tudo isso era antigamente, isto é, outrora.  

 
 

Quanto às quatro questões, primeiramente, o aluno é solicitado a “comentar” 

de que maneira Drummond faz referência às variações da linguagem. Na segunda 

questão, o aluno é chamado a responder por que a linguagem está em constante 

variação. Essas duas questões direcionam o aluno a entender a variação da 

linguagem como uma diversidade lexical, visto que o advérbio “antigamente” é o 

tempo todo empregado pelo escritor para situar o aluno na visão do “outrora” e do 

“agora”, isto é, à medida que o contexto sociocultural vai sofrendo modificações, as 

palavras também acompanham essa mudança.  

As duas últimas questões, já procuram envolver o aluno num contexto de 

diversidade da linguagem: na terceira, o discente é convidado a “reescrever” a 

passagem do texto, “E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir 

pregar em outra freguesia”, utilizando as “expressões” do seu dia-a-dia; na quarta, 

ele também é requisitado a “retirar” do texto expressões que não são mais 

empregadas no seu cotidiano, ou se encontram em desuso. Apesar desse 

envolvimento, percebemos que tais questões restringem-se a uma diversidade 

lexical, como ocorreu nos itens anteriores, 1 e 2, considerando apenas a relação 

entre forma e função do léxico no “outrora” e no “agora”, tão bem caracterizado na 

passagem “ANTIGAMENTE, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas 

mimosas e muito prendadas”.  

Verificamos, portanto, que essa atividade textual objetiva construir 

significados para concepção de linguagem a partir da qual as questões Linguísticas 

serão tratadas. Essa concepção, como já falamos anteriormente, é concebida como 

atividade, ação, isto é, uma atividade verbal, uma vez que a língua é definida como 
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“[...] dinâmica, está sempre se modificando. Algumas palavras são abandonadas e 

substituídas por outras, que são incorporadas à língua. Há também palavras que 

mudam de significado de acordo com a sua utilização” (Ibid). Assim, o conceito de 

língua dinâmica, que implica em diversidade de usos, vai sendo construída no 

manual para que se perceba a variação restrita ao léxico:  

 
 
(LD, p. 178-179) 
Variações da linguagem 
Como você pode observar, a língua é dinâmica: está sempre se 
modificando. Determinadas palavras vão caindo em desuso, 
substituídas por outras, incorporadas à língua, ou outras que já 
fazem parte da língua, mas que se impõem. 
A língua sofre, ainda, outros tipos de variação, que dão origem a 
diferentes variações da linguagem. 
� variação geográfica ou regional – maneira própria de falar de 
determinada região. Comparando-se a linguagem do norte e a do sul 
do Brasil, percebem-se claramente as diferenças existentes entre 
elas.  
� variação popular – tem uma gramática própria. A concordância, 
por exemplo, é estabelecida de acordo com regras diferentes das 
que estabelecem a concordância na norma culta. Temos, por 
exemplo, “as bala”e não as balas etc. 
� variação histórica – imposta pelos acontecimentos e mudanças 
comportamentais da sociedade ao longo dos tempos, sofre variações 
constantes. As palavras sofrem alterações na grafia ou mudam de 
sentido. 

 
 
Conceitos básicos para o ensino e aprendizagem das questões Linguísticas, 

como a noção de linguagem, língua, variação Linguística e variação da linguagem, 

não se encontram bem definidos no capítulo 22. Veja-se que, na passagem citada, a 

idéia é a de que língua é igual à variação lexical, mas pode também sofrer “[...] 

outros tipos de variação, que dão origem a diferentes variações da linguagem”.  

Dessa forma, a ausência no manual de uma concepção de linguagem bem 

mais delimitada vai estabelecendo significados que permitem interpretar o ensino e 

aprendizagem das questões Linguísticas a partir da dicotomia língua/linguagem: a 

primeira tem a ver com a mudança da palavra, pois língua seria o mesmo que 

variação Linguística; a segunda refere-se a outras mudanças que consideram os 

contextos sociocultural e sócio-interativo em que os falantes estão inseridos 

(variação geográfica ou regional, variação popular, variação histórica), visto que 

linguagem seria equivalente à variação da linguagem.  
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O capítulo 40 (p. 330-335) retoma o assunto introduzido em 22, mas agora 

não mais “linguagem”, e sim “linguagens” e “oralidade”. A partir do entendimento do 

que venha ser linguagem verbal e não-verbal, o aluno é “convidado” a perceber, sem 

que haja mais uma vez um detalhamento conceitual, que “[...] mensagens se utilizam 

de elementos expressivos verbais e não-verbais” (p. 330). Em ambos os capítulos, o 

que encontramos é uma construção de sentido sem a preocupação de um aparato 

teórico que permita ao aluno interpretá-la como uma rede significativa, em que há 

articulação entre as várias abordagens. 

A preocupação com um trabalho eficiente na construção de sentido na 

disciplina de Língua portuguesa é o motivo pelo qual os PCN+ (BRASIL, 2002) 

dedicam algumas páginas orientando o professor para o conhecimento e 

entendimento do que venha a ser “conceitos estruturantes”. Essa orientação vai 

desde a definição desses conceitos, a sua articulação com “fatos” e “dados”, 

culminando com o reflexo sobre “rede conceitual e organização didática”:  

 
 
O conceito é o elemento estrutural do pensamento. Por meio dos 
conceitos, promove-se a construção dos significados do mundo 
concreto, circundante, sensorial. Por meio deles, agrupamos 
categorias da realidade. A noção de conceito abrange, portanto, 
desde as idéias mais simples sobre as coisas até abstrações muito 
elaboradas e distantes do objeto concreto. [...] O conceito dá 
significado aos fatos e dados, pois permite interpretá-los. Por isso, 
dados e fatos são úteis na construção do conhecimento desde que o 
aluno detenha conceitos que permitam interpretar os dados e fatos 
que estão em pauta. [...] Um conceito deve ser entendido não apenas 
no conjunto de suas propriedades, mas também em sua relação com 
outros conceitos. Parecem raros os casos em que se consegue 
aprender ou analisar um conceito sem considerar outros afins. Os 
conjuntos de articulações entre os conceitos formam as redes 
conceituais. Em outras palavras: cada conceito é parte da teoria em 
que se encontra inserido e como tal deve ser examinado. [...] Essas 
redes conceituais, por sua vez, são dinâmicas: passam por 
constantes reorganizações na estrutura psicológica do sujeito. Essas 
considerações têm implicações didáticas [...]. (op. Cit., p. 33-36). 
 
 

Ao relacionar essas orientações com a construção de significados por meio 

de conceitos no capítulo 22, constatamos que elas foram levadas em consideração, 

apenas parcialmente. Isso porque o documento enfatiza a idéia de articulação 

conceitual, isto é, “[...] um conceito deve ser entendido não apenas no conjunto de 

suas propriedades, mas também em sua relação com outros conceitos”. Essa 

articulação, no entanto, não é referendada no manual. Isso porque, ao introduzir a 
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concepção de linguagem a partir da qual as questões Linguísticas serão tratadas, 

não houve nenhum processo significativo que levasse o aluno a entender o motivo 

pelo qual tal concepção distinguia-se ou se aproximava, por exemplo, da abordagem 

sobre linguagem apresentada no capítulo 01 (p. 12-20), cujo conteúdo introduz os 

estudos literários, através do tópico “A Arte da palavra”. 

A partir da definição de arte, os autores do manual vão construindo 

significados com o objetivo de que o aluno compreenda que a “literatura é arte”, mas 

a “arte da palavra”: 

 
 
(LD, p. 12)  
A arte tem sido usada como um dos principais meios de expressão 
de sentimentos, crenças, valores e emoções dos seres humanos, 
sejam quais forem suas raízes culturais. Entre suas formas de 
manifestação, a literatura, oral e escrita, tem a palavra como material 
de expressão. 
 
  

Embora essa definição esteja direcionada ao entendimento da “literatura” como 

a “arte da palavra”, não encontramos nesse capítulo conceitos que permitam 

também ao aluno interpretar a arte de uma outra forma que não seja manifestada 

pelo uso da palavra. O mesmo ocorre com a concepção de linguagem que é 

compreendida como a transmissão de conhecimento por meio da linguagem falada 

ou escrita:   

 
 
A transmissão do conhecimento e as manifestações artísticas não 
se realizariam se o homem não tivesse a capacidade de criar formas 
de linguagem. É a linguagem, falada e escrita, que possibilita a 
comunicação, não só entre as pessoas de uma época, mas também 
as gerações através do tempo (LD, p. 13).  

 
 
A própria idéia de cultura está relacionada ao uso da palavra, através da 

produção literária: “A produção literária de um povo faz parte do conjunto de 

atividades a que damos o nome de ‘cultura’ [...]” (p.12). O que percebemos ao 

retornar ao início do manual é que não existe uma rede conceitual, isto é, ao definir 

linguagem no capítulo 22 não se fez nenhuma referência à concepção de linguagem 

já abordada no capítulo 01. Tudo isso teve implicações didáticas, na medida em que 

questões relacionadas à variação lingüistica resumiu-se ao léxico. Essas redes 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

84

conceituais não foram consideradas relevantes para construção dos significados 

acerca do tratamento a ser dado às questões  Linguísticas. 

 

 

3.3 AS AULAS E SUAS FASES  

 

 

Nesta parte, apresentamos o detalhamento das análises das aulas 

observadas, no período de abril a dezembro de 2007. Conforme pode ser visto nos 

Quadros1 e 2 (p. 68 e 69), a análise incidiu sobre registros que envolviam dezessete 

temas (assuntos de aula), trabalhados em  dezessete  aulas. 

Como já foi dito em nossa metodologia, numa observação inicial, foi feito um 

diagnóstico da aula de português no Ensino Médio. Na ocasião, percebemos que a 

aula pode ser caracterizada como um evento cujos participantes, a professora e os 

alunos, interagem por meio de diferentes situações enunciativas, o que torna seu 

discurso complexo e singular. Com a posterior intensificação de nossa observação, 

percebemos também que esse discurso está diretamente ligado a especificidades do 

processo de ensino-aprendizagem da disciplina Língua Portuguesa. Suas interações 

verbais constituem, na análise, a fonte inicial dos sentidos instituídos e 

compartilhados pelos sujeitos nesse processo.  

No momento é importante lembrar que, ao definirmos essa aula como um 

evento, entendemos que os seus momentos estão relacionados à ideia de “cenas”, 

em que são “encenados” os enunciados dos participantes. Precisamente, remetemo-

nos aqui à noção de “cena”, encontrada Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 95) 

que, ao explicarem a expressão “metáfora teatral”, empregam o termo “cena” “[...] 

para caracterizar qualquer gênero do discurso que implica um tipo de dramaturgia [e] 

mais particularmente, a noção de cena para a representação que um discurso faz de 

sua própria situação de enunciação [...]”. No caso, a aula, enquanto evento, 

desenvolve-se na linha temporal numa sucessão de cenas construídas pelos 

participantes, em torno de uma temática e em função dos objetivos comuns de 

ensino e de aprendizagem. 

Ainda a esse respeito, ao empregar diversas metáforas para se referir aos 

eventos do cotidiano, Goffman (1967) compara o comportamento social à 

encenação teatral. Para ele, o mundo é um teatro e cada um de nós, individualmente 
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ou em grupo, teatraliza ou é ator consoante as circunstâncias em que nos 

encontramos e que são marcadas por rituais. Assim como vimos em Charaudeau e 

Maingueneau (2008), Goffman também descreve o ato de interação humana a partir 

de uma perspectiva dramatúrgica. Segundo ele, todas as formas de interação são os 

tipos de espetáculos, e estes podem ser desempenhados sob a estrutura de rituais, 

socialmente aceitáveis nas interações formalizadas. O autor acrescenta, ainda, que 

a interação falada carcteriza-se como um sitema de práticas, convenções e regras 

de procedimentos que funcionam como um meio para guiar e organizar o fluxo da 

mensagem, obedecendo a fatores rituais, tais como abertura, encerramento e tópico 

conversacional.  

É nesse sentido, pois, que entendemos a aula de português: como um evento 

complexo e heterogêneo que se realiza a partir da diversidade dos enunciados de 

seus participantes, conforme os objetos de cada momento, ao longo do tempo a ele 

destinado. Trata-se, portanto, de um gênero discursivo, que se caracteriza pela 

representação de saberes produzidos pelos enunciados dos participantes, que 

assumem diferentes papéis em ações do cotidiano da sala de aula, aqueles relativos 

ao ensino, à aprendizagem, ao coleguismo e à amizade, à liderança grupal etc. De 

acordo com esses autores, portanto, trata-se de uma espécie de encenação do 

ensino-aprendizagem que se configura em forma de aula, estruturada por meio de 

cenas que objetivam a educação voltada para a língua e a linguagem.  

Assim, nas aulas observadas, verificamos que algumas cenas são recorrentes 

quase que em sua totalidade, em quatro momentos das aulas, obedecendo a 

peculiaridades comuns a um ritual, quais sejam: a abertura, o desenvolvimento, os 

encaminhamentos para a aula seguinte e a conclusão. Essa será, aliás, uma 

constatação a ser considerada na tentativa de compreensão do modo como se 

estrutura, em seu conjunto, as aulas aqui analisadas 

 

 

3.3.1 A abertura  

 

 

A análise do Jornal de Campo (JC) nos mostra que a abertura da aula se 

caracteriza por ser o momento em que a professora, ao entrar em sala, faz o 

primeiro contato com os alunos, por meio da “chamada”, com o intuito de verificar 
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quantos estão presentes para depois os informar sobre o que planejou. Isso tem a 

finalidade prepará-los para o próprio desenvolvimento da aula, com o anúncio das 

atividades do dia, conforme fragmentos a seguir:  

 
 

(JC-A4)34   
(Depois de dez minutos de ter informado que faria a chamada, a 
professora chamou os alunos pelos seus números. Estavam 
presentes vinte e seis. Ao mesmo tempo, ela lhes comunicou que 
hoje será o último dia para apresentação dos trabalhos. 
 
(JC-A17)   
A professora fez a chamada e avisou que hoje a aula seria 
destinada à realização de um exercício sobre as particularidades 
gramaticais, especificamente, o uso do “porquê”, “dentre”, “junto 
a”senão/se não”, há do verbo haver, entre outros [...].  
 
 

Nas aulas observadas, apenas a A1 e a A2 não apresentaram em sua 

abertura tais características. Isso ocorreu porque os primeiros momentos dessas 

aulas foram destinados a informar aos alunos sobre a presença da pesquisadora em 

sala de aula. Nessa ocasião, aliás, deu-se início ao nosso trabalho de sensibilização 

dos alunos para participarem do estudo:  

 
 

(JC-A1) 
Assim que entrei, a professora me apresentou. Disse aos alunos 
que eu estava observando as suas aulas, pois estava recolhendo 
dados para minha pesquisa do doutorado. Verifiquei que os 
alunos já haviam sido comunicados da minha presença.  
 
(JC-A2)  
Como ainda não tinha sido apresentada na turma pela professora, 
ela me pediu que eu mesma me apresentasse. Para isso, informei 
à turma que estava ali também como aluna e que gostaria que eles 
ficassem à vontade, pois durante todo o ano iríamos conviver juntos. 

 
 

Vale salientar que, nas seis primeiras aulas observadas, o procedimento de 

realizar a “chamada” era tão recorrente na abertura da aula que, quando a 

professora não começava desse modo, os alunos já a indagavam por que não a 

tinha feito até aquele momento:  

 

                                                 
34 Como explicamos no item 1.4, que trata sobre os procedimentos de análise, utilizaremos essa 
codificação para indicar os fragmentos retirados do Jornal de Campo (JC), da Aula 3 (A3), por 
exemplo.  
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(JC-A5)  
Já estamos na segundo aula, são 16h50. Um aluno que senta na 
frente pergunta à professora: “A senhora não vai fazer a 
chamada?”. A professora não responde e continua lendo as regras 
de concordância. 
 
 

Além disso, vimos que, mesmo as aulas ocorrendo em dois horários 

consecutivos, principalmente nas seis primeiras aulas observadas, havia uma 

preocupação por parte da professora em verificar quantos alunos estavam 

presentes. Isso pôde ser constatado em atividades cuja realização dependia da 

presença dos alunos, como a apresentação de seminários e a aplicação de prova:  

 
 

(JC-A4)  
Depois de dez minutos de ter informado que faria a chamada, a 
professora pronunciou oralmente o número dos alunos [...] 
Terminam as apresentações, voltamos novamente para sala 11. 
Ao chegarmos lá, havia mais alunos: vinte e oito [...] Faltavam 
apenas vinte e cinco minutos para o término da segunda aula, a 
professora faz mais uma vez a chamada. 
 
(JC-A6)  
Às 13h25, a professora fez a chamada. Havia na sala trinta alunos. 
Hoje é o dia da prova [...] A professora realizou nova chamada, 
dizendo que todos ainda estão na sala, mas quer comprovar. 
 
 

Acreditamos que esse procedimento está ligado a uma estratégia utilizada 

pela professora para manter os alunos em sala de aula, a fim de chamar sua 

atenção para a participação nas atividades desenvolvidas no decorrer da aula. 

Sobre o uso de estratégias pelo professor, Bodgan e Biklen (1994) afirmam que eles 

as empregam para fins os mais diversos, por exemplo, para controlar o 

comportamento dos estudantes, para ensinar a ler, para completarem o ano.  

Percebemos, então, que o procedimento de realizar a chamada pode ser 

entendida como uma estratégia utilizada pela professora para informar aos alunos 

que a aula está começando, isto é, que está dando início a uma nova atividade ou à 

continuação de uma outra, e que precisa da atenção de todos na sala. Percebemos, 

também, que essa estratégia foi empregada com mais frequência no primeiro e 

segundo bimestres35, uma vez que, com início do terceiro bimestre, o procedimento 

                                                 
35 O ano letivo é dividido em quatro bimestres. O primeiro e o segundo bimestres são trabalhados no 
primeiro semestre, o terceiro e quarto, no segundo semestre, totalizando duzentos dias letivos. 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

88

de realizar a “chamada” não foi tão recorrente, como verificamos anteriormente. Isso 

foi constatado em algumas aulas, como a A17, em que a professora já comunicou 

aos alunos que não fará a chamada:  

 

(JC-A17)  
A professora, inicialmente, disse aos alunos que não iria fazer 
chamada (havia vinte e três alunos presentes). Depois distribuiu o 
texto “as máquinas”. 

 

No caso da A10, por exemplo, ela informou já na abertura que faria a 

chamada no final da aula, o que não ocorreu:  

 
 

(JC-A10) [...] a professora se dirige ao quadro. Antes, porém, faz 
uma pequena interrupção para informar que como são 
duas aulas fará chamada só no final. Havia na sala vinte 
alunos [...] No final, a professora explica os exemplos 
que estão no quadro, contextualiza com as escolas 
literárias. 

 
 

Em outras aulas, esse procedimento foi substituído pela “lista de assinatura”, 

como se pode verificar no fragmento abaixo: 

 
 

(JC-A8)  
Neste momento, a aluna chega com as cópias. Percebo que a 
professora não está mais fazendo a chamada, passa uma lista. 
Estão presentes vinte e sete alunos.    

 
 

Acreditamos que um dos fatores que motivou a professora a não realizar a 

chamada tenha sido o próprio atraso no início das aulas para o segundo semestre 

de 2007, ocasionado por uma greve de professores que durou, aproximadamente, 

um mês e meio. Com esse atraso, o planejamento do conteúdo curricular, 

principalmente do terceiro bimestre, não pôde ser concluído, uma vez que as aulas 

para esse bimestre iniciariam no dia 09 de julho daquele ano e, com a greve, as 

aulas só começaram dia 20 de agosto, ou seja, mais de trinta dias depois do 

planejado. Assim, como havia pouco tempo para trabalhar o conteúdo planejado 

para os dois bimestres e considerando que a realização da chamada podia interferir 

nesse tempo, a professora procurou, então, mudar a sua estratégia em relação ao 

controle de presença do aluno em sala de aula.  
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Verificamos, ainda, que a abertura caracterizou-se, principalmente em duas 

aulas, por ser um momento de interação entre a professora e os alunos, em que 

esses participantes colocaram em pauta algumas questões que diziam respeito à 

própria organização da estrutura educacional. Na A8, por exemplo, a professora 

interagia com os alunos sobre a falha da escola em não cumprir o planejado para o 

andamento da aula, como a não digitação de textos para a realização da avaliação. 

Veja-se o fragmento abaixo: 

 

(A8)                                                                          
016 AOS/AAS  ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
017 
018 
019 
020 

P Eu entreguei ao Diretor um conto para trabalhar com vocês, 
hoje, que era minha aula que já estava planejada, não é? Só 
que o texto não saiu, peguei agora à vice-diretora, ela ficou 
de’ de até que alguém possa dá uma olhadinha lá. 

021 AA3 Professora, por que não peg’ no (?)            
022 P Porque está FECHADO! 
023 AA3 Felipe’ [  Felipe Guerra. 
024 AA4             [  No Felipe Guerra está batendo. 
025 P Dá tempo? 
026 AA3  (?). 
027 AO2 Vai lá! 
028 P Vá’ vá perguntar à vice-diretora se ela já conseguiu a cópia. 
029 AO2 (?). 
030 P Ela’ ela foi à copiadora. 
031 AO2 (?). 
032 AA3 Aqui’ aqui está funcionando, parece só (?) na marra. 
033 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
034 
035 

P Eu vou fazer o seguinte, para nós não perdermos tempo, vou 
pegar um conto aqui bem pequeno, vou dar o dinheiro dessa 
xérox (?) 

036 AA4 Para poder tirar, não é? 
 
 

Na A9, por sua vez, os alunos interagiam com a professora sobre a diferença 

que alguns professores da rede pública de ensino demonstravam em sua prática 

docente, quando atuavam em escolas particulares:  

 
 

(JC-A9)  
A professora comunica que vão estudar a escola Literária “O 
Simbolismo”. Nesse momento, os alunos começam uma 
discussão sobre a questão da educação, principalmente em 
nosso Estado [...] Um aluno, que senta na fileira central da sala, faz 
várias perguntas sobre o tema, dentre elas: “por que o professor 
que dá aula aqui, uma escola pública, não dá aula do mesmo 
jeito na escola particular?” Esse aluno indagava ainda “será que 
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eu sou menos importante do que o aluno dessa escola 
particular?” 
 

 
A respeito dessa discussão inicial da aula, vale lembrar que, de acordo com 

Geraldi (2005, p. 27), no quadro de uma concepção sociointeracionista da 

linguagem, o acontecimento social da interação verbal é o próprio lugar da realidade 

da língua, na medida em que é nele que se processam as enunciações enquanto 

trabalho dos sujeitos envolvidos nos processos de comunicação. Assim sendo, nada 

mais coerente do que a abertura da aula caracterizar-se também por ser o espaço 

onde os participantes possam interagir sobre o real funcionamento de questões que 

envolvem diretamente o contexto de sala de aula.  

 

 

3.3.2 O desenvolvimento: exposição de assunto e procedimentos de ensino-

aprendizagem 

 

 

O desenvolvimento constitui a própria concretização do que se planejou para 

o acontecimento da aula. É o momento em que a professora procura trabalhar o 

assunto previsto para o semestre, considerando mês, dia e horário, bem como fazer 

uso de uma prática pedagógica adequada à realidade de sala de aula. Esse 

momento se configura na realização de várias ações, como a exposição do 

conteúdo curricular e outros procedimentos de ensino-aprendizagem como, por 

exemplo, a revisão e as atividades com o livro didático e as avaliações, que ocorrem 

em atendimento a certos objetivos propostos para a aula. Esses procedimentos 

caracterizam a prática docente, diretamente relacionada com a natureza da 

interação que se estabelece entre professor-aluno e aluno-aluno, e considerada um 

fator decisivo de aprendizagem (cf. COULON, 1995).  

Em relação aos conteúdos curriculares, verificamos que, nas dezessete aulas, 

eles constituíram questões de língua sobre sintaxe de concordância verbal e de 

colocação pronominal, particularidades léxicas e gramaticais, de texto, sobre 

gêneros textuais – a carta, e de literatura, sobre o Parnasianismo e o Simbolismo. 

Por entendermos a literatura como uma das manifestações de uso da língua, não 

nos concentramos em observar as aulas destinadas apenas à exposição desse 
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conteúdo. Procuramos, assim, verificar de que forma o conteúdo literário era 

articulado com o de língua, haja vista se tratar de uma aula de língua portuguesa.  

Quanto aos procedimentos de ensino-aprendizagem, percebemos que a 

professora procurou trabalhar os conteúdos curriculares previstos, utilizando-se de 

uma prática pedagógica na qual incluia atividades com o livro didático e outros livros, 

atividades de leitura, análise e produção de texto, correção de atividades, revisão e 

avaliação - como prova, seminários, produção e análise de texto. Esses 

procedimentos, por sua vez, foram distribuídos ao longo das dezessete aulas, 

considerando os objetivos propostos para cada uma.   

 

 

3.3.2.1 Exposição dos conteúdos curriculares 

 

 

Considerando o conteúdo curricular planejado para trabalhar no período 

investigado, a professora expôs questões de uso de língua. Inicialmente, abordou 

questões relacionadas à sintaxe de concordância, particularmente “concordância do 

verbo ser mais adjetivo”, e de colocação pronominal, “uso da ênclise, da próclise e 

da mesóclise”. Em seguida, tratou sobre algumas particularidades léxicas e 

gramaticais da língua, como, por exemplo, o “uso dos porquês, de há/a, mal/mau”, 

entre outros.  

As questões que diziam respeito à “concordância do verbo ser mais 

adjetivo” foram expostas no quadro, por meio de regras, e copiadas pelos alunos em 

seus cadernos, apesar de o assunto ser abordado no livro didático (SARMENTO; 

TUFANO, 2004, p. 312-321), e a professora consultar essa fonte para copiar e 

explicar o assunto. Isso ocorreu também em outra aula, A10, na qual a professora 

tratou das questões relacionadas à “colocação pronominal”. Veja-se fragmento 

abaixo:  
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(A10) 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 

P Sim, na aula anterior, nós... é::, ficamos já em algumas regras 
não mais gerais, mas regras mais específicas, no emprego da 
próclise, não é? E se dá quando’ quando a gente observa que o 
emprego do pronome oblíquo aparece ou nós estamos, não é? De 
acordo com a estrutura da língua, temos co’ obrigado a colocar 
que’ pronome oblíquo antes do verbo. Ênclise, a gente sabe 
que se coloca o pronome oblíquo após o verbo. E a mesóclise, 
ela vai aparecer no meio do verbo. 

039 AO3 (?) 
  [...] 

046 
047 
048 
 

 P Gente, retomando aí, o que vocês já têm copiado. Por favor! Por 
favor, vamos só retomar! As meninas, Amanda! É::, tão, só 
retomando aí, aquilo que a gente ‘onde nós deixamos, não é? 
[...] 

 

No entanto, diferentemente do procedimento adotado na exposição sobre 

“concordância do verbo ser mais adjetivo”, na abordagem das questões sobre 

“colocação pronominal”, os alunos não tinham conhecimento de que esse assunto 

também era exposto em seu livro didático, nas (SARMENTO; TUFANO, 2004, p. 

308-311). Isso se deu porque a professora copiava as regras no quadro retirando-as 

de uma apostila36 e, como ela não informou aos alunos que o assunto também se 

encontrava no livro didático, eles demonstravam desconhecer que podiam 

acompanhar a exposição da professora com o próprio livro. Tal fato pôde ser 

constatado porque, durante a explicação da professora, verificamos que nenhum 

aluno procurou abrir esse material, conforme podemos observar no fragmento a 

seguir: 

 
 

(JC-A10)  
O assunto é retirado de uma apostila, apesar de ser trabalhado 
no capítulo 37 do livro adotado (p. 308-311). Os alunos até 
desconhecem que o referido assunto consta no livro. Verifico 
esse fato, pois alguns alunos estão com o livro didático sobre a 
mesa, mas não tiveram a curiosidade de abri-lo como já vinha 
procedendo em outras aulas. E, assim, copiam o que a professora 
escreve no quadro. 

 
 

                                                 
36 Maria de Lourdes Dantas Freire (Lourdinha Calixto). Gramática e Redação: um desafio da língua. 
3. ed. Assu [RN]: Studiograf, [s.d.]. 
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Verificamos que os alunos, apesar de estarem de posse, algumas vezes, do 

livro didático em sala de aula, tendiam a usá-lo se a professora fizesse a indicação 

para isso. Esse fato nos foi apontado quando aplicamos o questionário de pesquisa 

com os alunos e perguntamos se eles utilizavam com frequência o livro de português 

(Anexo 5). Do universo pesquisado (quarenta alunos), 62% responderam que faziam 

uso desse material com mais frequência para resolver exercícios, 55% disseram que 

utilizavam o livro se a professora pedisse, e 55%, também, afirmaram que o livro era 

frequentemente usado em época de prova. Os dados nos revelam que o livro é mais 

utilizado quando a professora procura trabalhar esse material em sua prática, isto é, 

quando há uma maior frequência de atividades, como resolver exercícios, por 

exemplo. Caso contrário, o livro didático passa a ser subutilizado, pois diminui a 

frequência de uso desse material pelos alunos.  

Em relação a utilizar o livro didático com maior ou menor frequência, em sua 

entrevista (ver anexo 6), a professora confirma o que os alunos apontaram na 

pesquisa, pois, para ela, o livro didático é uma ferramenta pedagógica que dever ser 

usada. Contudo, sua opinião a respeito é a seguinte: 

 
 
[...], particularmente, considero o livro atual muito fraco. É superficial. 
Eu o utilizo apenas para responder exercícios com os alunos. 
Quanto ao livro didático – por nós utilizados, deveria ser um recurso 
mais utilizado pelo professor, mas sinceramente – eu uso apenas 
para fazer os exercícios com os alunos, considero-o muito fraco, 
superficial, não aprofunda nada. Esqueceram que nossas bibliotecas 
são muito modestas; se o aluno vai para a internet – ele copia do 
jeito que lá está. E aí? (Entrevista – professora)  

 
 

Voltando ao que dizíamos sobre a aula A10, ao explicar o conteúdo referente 

a questões de sintaxe de concordância verbal, a professora falou da importância de 

se conhecer a Língua Portuguesa na sua modalidade culta.  Para isso, ela ressalta 

que  

 
 
(JC-A1)  
[...] apesar de com os “coleguinhas”, na praia, entre outros 
ambientes informais, eles empregarem a língua coloquial, o 
conhecimento da língua culta faz-se necessário, uma vez eles 
vão precisar desse conhecimento em concursos e em outras 
situações do dia-a-dia.  
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A professora passou, então, a explicar as questões de língua com base em 

uma concepção que entendemos como sendo de uma língua homogênea, que toma 

como modelo a modalidade escrita padrão. Para abordar questões relacionadas a 

usos da língua, a professora procurava mostrar aos alunos que determinados usos, 

como o emprego do verbo “ter”, no sentido de “possuir”, e de expressões como “haja 

visto”, no lugar de “haja vista”, pareciam até ser “adequados” na língua falada, mas 

não se “admitia” na língua escrita, uma vez que a língua é “formal” e necessitava, 

assim, que tivéssemos o domínio sobre seu conhecimento, principalmente sobre 

questões que diziam respeitos à gramática. Com isso, a ela mostrava aos alunos 

que, para eles conhecerem bem a língua (e, nesse caso, era dominar a modalidade 

escrita da língua), não precisava ser professores de português – um aluno 

aproveitou a ocasião para responder à professora dizendo que isso “não tem 

perigo”. Nesse caso, argumentava a professora, os alunos deveriam procurar 

conhecer muito bem o que ela chamava a modalidade “padrão” da língua, pois, para 

ela, essa era a língua que eles teriam que usar, por exemplo, para concursos, como 

podemos verificar no fragmento abaixo:  

 
 
    (A15) 

01 
02 
03 
04 
05 

P (?) civilizado, de modo, adequado, não é? Principalmente na 
escrita. Falar bem, quase todo mundo fala. Porque a 
comunicação, ela não nos... é:: a comunicação oral, ela nos 
ver caminhos, para que a gente não se sinta oprimido pelas 
regras gramaticais. Quando a gente vai para escrita, aí, a 
gente lembra que tem um [ 

06 AO1 (?) 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

P [ monte de regras que a gente tem que cumprir, porque é 
língua formal. Ai, a gente precisa ter esse domínio, não é  
isso? Vocês vão fazer concurso, vocês vão est’ necessitar, é:: 
sobre escrever adequadamente nas situações... nas diversas 
situações da nossa vida seremos cobrados, mesmo que você 
jamais pensassem em um dia serem um professor de língua 
portuguesa, não é? É a nossa língua, nossa pátria, como diz 
Caetano Veloso: “É a língua de Camões roçando a minha língua”. 

16 AO1 Tem perigo não! Tem perigo não! 
 

Ao interagir com os alunos, expondo regras sobre as questões de 

concordância verbal, a professora, muitas vezes, explicava os casos, sentada à 

mesa, lendo o que estava escrito no livro didático. Ao perceber que tal estratégia 

não funcionava, ela procurava interagir de outro modo com os alunos, dirigindo-se 
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ao quadro de giz. No entanto, os enunciados expostos pareciam não ter 

correspondência com a realidade dos alunos, pois [esses enunciados] estavam 

focados muito mais em atender a questões sobre língua do que a usos que 

possibilitariam ampliar a competência linguística desses aprendizes:  

 
 

(JC-A5) 
Um aluno que senta na lateral da sala diz: “professora, não 
estou entendendo nada”. A professora, nesse momento, 
levanta-se da cadeira e se dirigi ao quadro para explicar melhor. 
[...] Enquanto a professora escrevia o exemplo no quadro, um aluno 
perguntou: “por que não seria a feira do Alecrim ou do 
Carrasco?”. A professora, então, disse que entenda como: 
“qualquer feira”. Uma aluna que senta na outra lateral da sala 
disse à professora que nunca viu um caqui e gostaria que ela 
dissesse o que é isso. A professora explica que “caqui” é uma 
fruta, que talvez ela não a conheça, pois é típica do sul do país. 

 
 

Percebemos que essa prática docente parecia não ser muito proveitosa para 

a aprendizagem dos alunos, na medida em que os questionários de pesquisa (anexo 

5) nos revelaram que, para uma expressiva maioria (40%), a aula de português pode 

ter um maior benefício, quando a gramática é trabalhada com exemplos e falas que 

acontecem em situações comuns do dia-a-dia. Aprofundando-se a análise das 

questões, por meio do comparativo das médias, vimos, no entanto, que, na opinião 

de 30% dos alunos,  a aula é mais proveitosa quando a gramática é trabalhada com 

regras de língua para serem memorizadas. Por outro lado, alguns responderam que 

a aula poderia ainda ser mais proveitosa se a gramática fosse explicada a partir dos 

textos que eles próprios escrevem (20%) ou a partir de exemplos literários (25%). Se 

observarmos o grau de importância que os alunos atribuíram a essa questão, 

verificaremos que eles consideraram que a aula de português pode ser “mais 

proveitosa” para sua aprendizagem quando se trabalha as questões de língua a 

partir do contexto real de comunicação. Por isso, em alguns momentos da aula, 

como a professora trabalhava as questões de língua sem levar em conta a real 

situação de interação em sala de aula, os alunos demonstraram não estar 

compreendendo a explicação da professora. 

Os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 81), também sinalizam para um trabalho na aula 

de português voltado para as questões de língua a partir do contexto real de 

comunicação. Para o documento, a gramática deve ser trabalhada não como um 
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meio para explicar a própria língua, mas como um recurso que possa ser útil aos 

alunos para ampliar a sua competência linguística: “O ensino de gramática não deve 

ser visto como um fim em si mesmo, mas como um mecanismo para a mobilização 

de recursos úteis à implementação de outras competências, como a interativa e a 

textual.” (Ibid.). 

Retomando a análise da exposição dos conteúdos, foi observado que, nas 

duas turmas, a interação era interrompida, muitas vezes, pelo barulho dos 

automóveis que trafegavam por uma grande avenida localizada na lateral da escola, 

bem como pela interferência de alunos de outras turmas, quando chamavam por 

colegas que conversavam nos corredores. Isso é ilustrado pelos fragmentos abaixo:  

 
 
(JC-A1)  
Os alunos passam aproximadamente vinte minutos copiando o 
conteúdo do quadro. O tempo todo eles são interrompidos por 
colegas de outras salas. Alguns alunos deixam a sala na hora da 
explicação da professora. 
 
(JC-A5)  
O barulho dos ônibus é ensurdecedor. Quase não     
conseguimos ouvir o que a professora diz. 

 
 

A exposição dos conteúdos curriculares sobre questões de língua continuava, 

então, a ser tratada pela professora por meio de um enfoque bastante estrutural. 

Percebíamos, conforme observávamos mais intensivamente as aulas, que os 

fenômenos linguísticos eram abordados levando em conta uma concepção de língua 

como um sistema virtual, abstrato, afastado do contexto real de interação em sala de 

aula, isto é, como uma língua homogênea – fato comentado anteriormente. Nesse 

caso, pudemos verificar que os enunciados produzidos de acordo com um modelo 

padrão de língua, eram, algumas vezes, expostos pela professora como de “uso 

obrigatório”, caso contrário, os alunos poderiam se sentir fora do contexto de uso de 

uma língua tida com “ideal”, desejada. veja-se fragmento abaixo: 
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(A10) 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
 

P Sim, na aula anterior, nós... é::, ficamos já em algumas regras não 
mais gerais, mas regras mais específicas, no emprego da 
próclise, não é?  
[...] De acordo com a estrutura da língua, temos co’ obrigado a 
colocar que’ pronome oblíquo antes do verbo. Ênclise, a gente 
sabe que se coloca o pronome oblíquo após o verbo. E a 
mesóclise, ela vai aparecer no meio do verbo. Parece muito 
simples, mas complica um pouquinho, quando vêm aquelas 
regras muito es-pe-cí-fi-cas.  

  [...] 

046 
047 
048 
049 
051 
052 
053 
054 
055 
056 

P É::, tão, só retomando aí, aquilo que a gente ‘onde nós deixamos, 
não é? Para quem até não estava presente na outra aula, não 
se sentir um peixinho fora do aquário, não é? Se sentir mais 
ou menos inseridos,  nós ficamos exatamente nessa regra da 
ênclise, que diz assim: com verbos terminados em “r”, “s” ou 
“z”, cortam-se tais letras e acrescenta-se “l” ao pronome, é 
uma regra fácil de a’gente mentalizar, até memorizar e::, e nos 
vai ajudar a empregar com certeza ’a saber empregar 
exatamente o pronome oblíquo de forma correta, não é ? O 
quê (?)  

057 AO7 Vou fazer um pedido, detesto (?).  

 

Verificamos também, durante a explicação de questões de língua 

relacionadas à sintaxe de colocação pronominal, que os alunos procuravam interagir 

com a professora para poder entender a modalidade de uso padrão que a 

professora procurava produzir em seus enunciados. Isso ocorreu, por exemplo, ao 

discorrer sobre o uso do pronome oblíquo em verbos que terminam com som nasal, 

pois os alunos não sabiam identificar o que era “som nasal”. Nesse caso, a 

professora tentava explicar aos alunos que bastava pôr a mão sobre o nariz, fechar 

e, então, reconhecia o que vinha a ser “som nasal”, como podemos constatar no 

fragmento a seguir: 

 
 

(A10) 
086 AO11 Professora!  
087 P Diga!?   
088 AO11 Quando o verbo terminar em “m”?  
089 P Quando o verbo termina em “m”? A::, aqui?  
090 AO11 É.  
091 
092 
093 
094 
095 
096 

P Som nasal. Quando o verbo termina em som nasal, acrescenta-se 
“m” ao pronome oblíquo, então, até eu aprendi isso. No meu 
tempo a professora até fazia caricaturalmente isso, ela prendia 
um pouco no nariz assim, e a gente descobria que o som era 
nasal, ajudava  a gente a distinguir a fonalização da palavra, é um 
método bem antigo, mas dá para gente perceber alguma coisa 
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não é?  

097 AO11 Hein professor! Som nasal sempre está no final da palavra é? É, 
não é? 

098 P É.  

099 P Quando você aperta o nariz, você percebe a diferença.  

100 
101 

P Oh! “Viram-no”. Oh! “Viram-no”, já nas ultimas silabas, você 
percebe que o som vai se fechando não é? Vai ficando 
nasalizado mesmo.  

102 AO (?)    
103 AA (?) 
104 AO12 Pronome o quê?  
105 AO13 Pronome oblíquo, oblíquo!  

 

Mais uma vez, parecia que a explicação da professora voltava-se para um 

uso padrão de língua em relação a questões de colocação pronominal. Parecia até 

que se dava o modelo e, então, o aluno podia tratar a questão com um simples 

fechar o nariz e produzir o som. Isso dá a entender que professora não percebia que 

o que era designado como som nasal voltava-se, também, para a heterogeneidade 

da língua e não para a sua homogeneidade, como propôs ao trabalhar com esse 

procedimento.   

 

 

3.3.2.2 Procedimentos de ensino-aprendizagem 

 

a) Atividades escritas com o livro didático  

 

As atividades escritas com o apoio do livro didático foram desenvolvidas em 

quatro das dezessete aulas observadas. Logo na primeira, assim que a professora 

concluiu a exposição do conteúdo, pediu aos alunos que abrissem o livro para 

responder às questões da página 312. Essas questões eram voltadas para a leitura 

e a compreensão do poema “Soneto de Carnaval”, de Vinícius de Maraes (anexo 7), 

bem como para a classificação morfológica de algumas palavras destacadas no 

texto e para a relação que estas estabeleciam com os seus determinantes. Durante 

a atividade, ao notar que a maioria dos alunos não dispunha do livro em sala, a 

professora utilizou a estratégia de atribuir um ponto àqueles alunos que concluíssem 

a tarefa:   
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(JC-A1)  
Ao término da exposição, pediu aos alunos que abrissem o livro 
na página 312 e respondessem aos exercícios. Como apenas 
quatro estavam com esse material, ela disse que iria atribuir um 
ponto a quem resolvesse os exercícios.  
 
 

Esse mesmo procedimento fora adotado também na A12, que a professora 

aproveitou para retomar e concluir a exposição sobre sintaxe de colocação 

pronominal. Após o término da exposição, ela pediu aos alunos que abrissem o livro 

didático e resolvessem os exercícios de 1 a 9, que se encontravam nas p. 310 e 

311, e outros exercícios, de 1 a 5, também na p. 311 (anexo 7). Para que todos os 

alunos realizassem a atividade, a professora, mais uma vez, utilizou a estratégia de 

informar que iria atribuir um ponto a quem efetuasse a tarefa. Como havia verificado 

que nem todos os alunos estavam de posse do livro didático, a professora pediu, 

então, para que fossem tomar emprestado o livro com os colegas de outra sala. 

Veja-se fragmento abaixo:: 

 

(A12) 
83 AO5 Está faltando o livro de português! 
84 
85 
86 

P Você não tem, criatura! Então vá pegar um emprestado para 
fazer (?) Se não, você não vai ter um ponto que eu prometi. Só 
darei um ponto a quem tiver todo o exercício (?)  

87 AO5 [ Pois, é o que eu quero, professora! 
88 P [ É o que eu quero, mas não está interessado!  
89 AO5 (?) 
90 AA2 Hei, vamos pegar um livro! Professora! A senhora... 

 

Ao perceber que os alunos continuavam sem o livro didático, mesmo depois 

da atribuição de uma nota à atividade, a professora adotou uma prática pedagógica 

em que os alunos poderiam também trabalhar os exercícios em grupo. Essa prática 

possibilitou um melhor desempenho dos alunos na realização dessas tarefas de 

aprendizagem, conforme fragmento abaixo:  

 
 

(JC-A3)  
[...] a professora pede aos alunos para ficarem em grupo de dois 
ou três componentes, pois terão que resolver as questões das 
páginas 312 a 315 do livro didático. Sete alunos não dispunham do 
livro, a atividade em grupo fez com que esses alunos pudessem 
responder às questões com auxílio do livro do colega.  
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Nessas ocasiões, pudemos constatar, ainda, o quanto os alunos zelavam pela 

conservação desse material didático. Isso pode ser percebido em algumas atitudes, 

como não escrever diretamente no material e utilizar lápis em substituição à caneta 

esferográfica, caso não dispusessem de um caderno de anotação. Vale salientar 

que a professora também orientava os alunos para manter o livro bem cuidado, 

como se vê nos fragmentos a seguir: 

 
 
(JC-A3)  
Sete alunos não dispunham do livro, a atividade em grupo [...] 
Alguns alunos respondem a lápis às questões diretamente no 
livro; outros transcrevem para o caderno. 

 
 
(A12) 

90 AA2 Hei, vamos pegar um livro! Professora! Senhora... 
91 
92 

P Eu quero que respondam no caderno, não pode responder no 
livro. (?) 

93 AA2 Eu vou, vamos peg’ 
94 AO5  É de marcar? Não risque o livro! 
95 P  Sim. É de marcar, mas tem (?) tenha cuidado ! 
96 AO5 Com certeza (?) agora mesmo! (?) 
97 AA2 (?) pegar o livro, viu? CUIDADO! NÃO RISQUE! 

 

Durante as atividades escritas, o processo de ensino e aprendizagem foi 

marcado por perguntas à professora, cujas respostas eram também mediadas pelos 

próprios alunos. Por exemplo, quando um aluno interagia com a professora para 

saber sobre o significado de alguma expressão contida nos textos para análise ou 

até mesmo para entender o gênero, um outro aluno lhe tomava a voz e respondia. A 

professora, então, aproveitava a resposta desse outro aluno para explicar o assunto 

e partilhar com toda a turma. No entanto, em algumas situações, ela classificou a 

resposta do aluno como errada, não considerando a noção representativa, modelar, 

isto é, prototípica (cf. GIVÓN, 1984; ROSCH,1973, 1975; TAYLOR, 1992), como foi 

o caso do uso que o aluno fez da palavra soneto. Lembramos que, antes de tudo, 

ele remeteu à ideia do sentido da palavra soneto, ou seja, o primeiro significado que 

ele pôde dar à palavra, uma vez que, por meio desse primeiro sentido, o 

conhecimento inicial dessa palavra iria ajudar aos alunos a compreender melhor o 

texto. Vale salientar que o mesmo procedimento fora feito por outro aluno para 

explicar aos colegas a  palavra poeta, como se lê fragmento abaixo: 
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(JC-A2-F17)  
Ao começar a trabalhar o poema, a professora perguntou se eles 
sabiam o que caracterizava um soneto. Um aluno respondeu que 
era “texto que tinha quatro parágrafos”. Essa resposta foi logo 
corrigida pela professora que mostrou o que caracterizava um 
soneto. [...] Para responder às questões de 1 a 6, referente ao 
Soneto, uma aluna perguntou o que significa o “eu lírico” e, 
imediatamente, um aluno disse que “isso” era o poeta, o que a 
professora aproveitou a resposta do colega e explicou o que 
significava o “eu lírico”.  

 
 

Vale salientar que, apesar de alguns alunos preferirem realizar as tarefas 

individualmente, as atividades escritas em grupo lhes proporcionaram uma maior 

interação, tanto entre si como com a professora, resultando, pois, numa melhor 

concentração na atividade desenvolvida. Isso pode ser observado nos fragmentos a 

seguir: 

 
 

(JC-A3)  
Apesar de a tarefa ser feita em grupo, os alunos interagem 
pouco uns com os outros. Alguns preferem responder sozinho; 
outros levantam para tirar dúvidas com a professora. Ao verificar 
que os alunos estão indo muito à sua mesa, a professora resolve 
passar nos grupos e explicar mais os exercícios com a 
finalidade de tirar algumas dúvidas. Isso ajuda muito, pois eles 
agora estão mais concentrados na tarefa. 

 
 

(A12) 
117 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
118 
119 

AA4 ‘Celo, vem, vá! ‘Celo faz um favor aqui para mim. Explique 
aqui essa oito. 

120 
121 
122 

AO7 A oito? NÃO SE PREOCUPE. Que tipo de colocação 
pronominal foi empregada nesta frase? Que tipo? Coloque. 
Não se preocupe, não (?) próclise... 

123 AA4 E depois a bê. 
124 P Meninos, estão fazendo? 
125 AO7 Como ficaria nesta frase em um advérbio? 
126 AA4 (?) Qual advérbio? 
127 
128 

AO7 Aí, você bota, não se preocupe, aí depois, por quê? Porque 
ficaria errado sem o advérbio.  

 

Na opinião dos alunos, as atividades em grupo podem ainda ajudá-los a 

aprender mais o conteúdo trabalhado na aula de português. Isso foi constatado 

quando eles afirmaram, numa escala de 1 a 5, um grau de 3,63 à aprendizagem 

com atividades realizadas individualmente. A análise mostrou que as tarefas em 

grupo também proporcionam aos alunos uma interferência bastante positiva em sua 
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aprendizagem (grau 3,28). Vale salientar que, quer a atividade fosse individual ou 

em grupo, o acompanhamento da professora foi de suma importância para os 

alunos, uma vez que eles demonstraram haver um crescimento bastante significativo 

quando realizavam tarefas sobre questões de língua, orientadas diretamente pela 

professora (grau 4,35, para atividades individuais, e 3,75, em grupo). 

Por isso, acreditamos que a professora, ao fazer uso de uma prática 

pedagógica em que os alunos poderiam também trabalhar os exercícios em grupo, 

deve ter como propósito incentivar a aprendizagem por intermédio do engajamento 

em atividades escritas contínuas. Percebemos, ainda, que essa prática possibilitou 

um melhor desempenho dos alunos na tarefa, na medida em que, além de 

intensificar interação com a professora e entre si, eles puderam recorrer à leitura do 

livro didático e, assim, produzir enunciados em resposta aos questionamentos 

acerca do conteúdo gramatical estudado.  

 

b) Atividades escritas com outro livro  

 

Para verificar se os alunos haviam aprendido o uso de algumas 

particularidades gramaticais como “a/há”, o emprego dos “porquês”, “entre/dentre”, 

“todo/todo o”, entre outros, a professora procurou trabalhar um exercício retirado de 

outro livro37. Como os alunos não dispunham desse livro, eles tiveram que copiar as 

questões, enquanto a professora as inseria no quadro de giz. Enquanto os alunos 

copiavam, eles procuravam interagir entre si e com a professora, discorrendo sobre 

diversos assuntos, como música e futebol. Apesar de a tarefa tomar todo o primeiro 

e parte do segundo horário da aula, percebemos que, em nenhum momento, os 

alunos procuraram discutir sobre as questões que iam sendo abordadas no 

exercício. Veja-se fragmento abaixo: 

 

(A16) 
59 AO9 [ Buenas tarde, professora! Hable espanhol? 

60 P [ Pouquinho (?) Rodrigo, essa música é linda, viu? 

61 AO9 É massa, não é  professora?  
62 P Adoro! 

                                                 
37 Antonio Carlos Viana (Org.). Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Contexto, 
1998. p. 116-119. 
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63 AO9 (?) viu o repertório? 
64 P [  É aquele espanhol que canta... ? 
65 AO8 [  É. (?) minha eguinha pocotó, pocotó, pocotó, pocotó.  
66 P Deus me livre! 
67 AO8 [ Pocotó, pocotó, pocotó (?) 

  [...] 
106 AA3 Renato!  
107 AO7 Diga. 
108 
109 

AO10 O candidato a:: melhor jogador do brasileirão Valdivia, Rogério 
Ceni e o cara lá 

110 AO6 Quem é o outro cara? 
111 AO10  É o outro cara(?) 
112 AO7 É do Corinthians.  
113 AO9 Dodô. 

 

Verificamos também que, durante a realização da atividade, os próprios 

alunos tiveram a preocupação de perguntar à professora se o fato de eles estarem 

conversando não iria atrapalhar a aula. Com isso, a professora lhes pediu para 

observar que todo o exercício já era suficiente para que compreendessem o 

assunto, de forma que ficassem bastante atentos para entender sobre as questões 

de usos de algumas das expressões. Ela avisou que, no exercício que acabavam de 

copiar, eles teriam apenas que preencher as lacunas com uma das expressões 

solicitadas (ver anexo 7), e que depois se tornaria mais difícil, uma vez que teriam 

que empregar essas expressões em um texto: 

 

(A16) 
150 AOS

AAS 
((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 

151 AO5 Professora, está atrapalhando a aula da senhora.  
152 
153 
154 
155 

P Gente, por favor! É:: vamos observar que isso ia' que a gente 
pôs no quadro é, exatamente, o exercício sobre tudo que eu (?) 
viu aqui o emprego dos “porquês”, emprego (?) jornal poético, 
se não ligado, separado, certo? Que mais que a gente viu aqui?    

156 AO8 Professora fale mais alto! (?) 
157 
158 
159 

P É um momento para testar e perceber até que ponto vocês 
compreenderam, não é isso? Depois, a gente vai ver dentro de 
um texto, que aí é um pouquinho mais difícil, mas ... 

 

Ao trabalhar uma atividade que se caracterizava apenas pelo preenchimento 

de uma lacuna com a expressão que melhor atendesse a um enunciado que fora 

produzido sem levar em conta a real interação de sala de aula, a professora 

procurou trabalhar uma atividade com a língua escrita que, entendemos, 

apresentava usos previstos, já prontos e, por isso, descontextualizados em relação à 
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vida prática dos alunos. Isso pôde ser verificado na própria interação dos alunos 

entre si e com a professora, na medida em que eles não discutiram acerca das 

questões que lhes eram solicitadas na atividade. Percebemos que a interação 

abordava vários assuntos, mas nenhum deles relacionados às particularidades 

gramaticais que tanto a professora procurou enfatizar como sendo importante para a 

comunicação desses aprendizes. 

 

c) Correção das atividades escritas 

 

A correção das atividades escritas concentrou-se nas aulas A2, A3 e A16. 

Para o desenvolvimento dessa ação, a professora procurava dirigir-se ao centro da 

sala, abria o livro didático nas páginas onde se encontrava a atividade, no caso da 

A2 e A3, e começava a ler cada uma das questões, solicitando uma resposta aos 

alunos. Durante a correção de algumas dessas atividades, a professora utilizava a 

estratégia de perguntar à turma e não a um aluno, especificamente. A resposta, 

então, era retomada em uma voz coletiva, pois todos os alunos respondiam ao 

mesmo tempo, sem parar em nenhum momento para interagir com a professora 

sobre o porquê de sua resposta, como podemos perceber no fragmento abaixo: 

 
 

(JC-A2) 
Agora, a professora levanta-se da mesa e se dirigi ao meio da 
sala [...] Pega o livro e faz a primeira pergunta, a segunda, a 
terceira e assim por diante. Os alunos respondem a todas de uma 
vez [...] A correção é feita da seguinte maneira: a professora lê a 
questão e pergunta à turma.  

 
 

Para não empregar só um modelo na correção da atividade, a professora 

procurava diversificar sua prática com uma nova estratégia. Ela direcionava, então, a 

pergunta a apenas um aluno e, quando este não sabia responder, ela indagava um 

outro, que atendia prontamente à solicitação com a resposta esperada. Em seguida, 

a palavra era retomada pela professora para possíveis explicações, limitada aos 

usos previstos e já prontos para as questões de concordância verbal, encontradas 

no livro didático:   

 

 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

105

(JC-A2)  
A professora pára e solicita a aluna da frente para responder à 
questão. Ela não responde. Pergunta a um outro aluno, este 
responde corretamente a questão e recebe os parabéns da 
professora [...] As perguntas são respondidas pelos alunos e há 
uma réplica da professora.  
 

 
Percebemos ainda que, tanto nas aulas em que a correção fora realizada com 

o auxílio do livro didático como também com o auxílio de outro livro, a correção 

caracterizava-se por atividade de perguntas e respostas, com constantes 

interferências provocadas pelo barulho externo e pela própria interação aluno-aluno: 

 
 

(JC-A16) 
A professora volta a corrigir os exercícios. A correção caracteriza-
se por perguntas e repostas: a professora lê e os alunos 
respondem. A correção sofre interferência do barulho externo, 
provocado pelos carros que transitam na grande avenida e pela 
conversa dos alunos em sala de aula.  
 
(JC-A2)  
A correção é feita oralmente, limitada ao livro e sofrendo o tempo 
todo interferência do barulho externo e da conversa dos alunos 
[...] A aula se caracteriza como uma atividade de perguntas e 
respostas: a professora pergunta, os alunos respondem e a 
professora explica a cada uma das questões sem tirar os olhos do 
livro. 
 
 

Algumas vezes, a professora corrigia a atividade com o que ela chamava de 

“um visto”, pois percebia que o tempo era pouco para interagir com os alunos. Essa 

estratégia servia também para verificar se todos os alunos tinham participado 

ativamente da tarefa, como podemos notar neste fragmento: 

 
 

(JC-A3)  
Oportunamente, avisa que só faltam vinte minutos para tocar e, 
diante disso, não irá corrigir oralmente a tarefa. Irá passar “um 
visto”, pois percebeu que alguns alunos nem haviam iniciado o 
exercício. Ela sai de carteira em carteira verificando e dando o 
seu “aval” para quem fez a atividade.  
 

 

Durante a correção, percebíamos ainda que, para responder às questões 

relacionadas, por exemplo, à concordância verbal, os alunos participavam da 

atividade com a professora a partir de outros usos da língua, também adequados. 
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Tais usos eram até justificados pela professora, mas ela pedia para que os alunos 

não se desviassem dos usos propostos pelo livro didático. A correção, então, 

passava a ser vista sem muita motivação pelos aprendizes, na medida em que os 

enunciados tidos como certos pelo livro e reproduzidos pela professora não eram os 

únicos possíveis no contexto real38 de interação aluno-aluno. Isso pode percebido no 

fragmento abaixo:  

 
 

(JC-A2)  
Os alunos entreolham-se e ficam respondendo aleatoriamente 
cada questão. O tempo todo a professora explica a questão, lendo o 
que está no livro. Alguns alunos tentam acompanhar a 
explicação, outros, apáticos ao assunto, preferem responder em 
silêncio ou discutir com o colega [...] os alunos procuram 
responder, interagindo o tempo todo com a professora. Entre 
uma dúvida e outra, para responder aos exercícios, tiram algumas 
dúvidas do assunto, mas por meio de outros usos. A professora 
responde, mas pede que eles se voltem à situação do exercício. 
 
 

Para os alunos, a metodologia utilizada pela professora na aula de português, 

que envolve as situações abordadas para explicar as questões de língua, teria uma 

interferência mais positiva na sua aprendizagem se fosse levado em consideração o 

contexto real de interação em sala de aula. Tal constatação deve-se ao fato de os 

alunos terem apontado no questionário de pesquisa (anexo 5) que aprendem mais 

(grau 4,30), quando o modo de ensinar da professora faz uso, em sua explicação, de 

questões de língua relacionadas com a sua realidade. No entanto, a pesquisa nos 

revelou que esse grau tende a diminuir (3,50), quando a professora trabalha com 

questões de usos de língua retiradas do livro didático.  

Por isso, o procedimento de corrigir as atividades com situações de usos de 

línguas, utilizando só livro didático, parecer não ter produzido bons resultados na 

aprendizagem. Isso pôde ser constatado na correção de atividades escritas em que 

os alunos eram solicitados, por exemplo, para explicar o porquê de alguns usos de 

concordância verbal encontrados no texto analisado (anexo 7). Verificamos que, 

durante essa correção, os alunos demonstraram um elevado grau de dificuldade em 

relação às atividades de compreensão de texto, uma vez que os enunciados a ser 

analisados no texto já se encontravam com a concordância verbal marcada 

                                                 
38 Estamo-nos referindo à situação de comunicação do dia-a-dia, não idealizada, em que o “fenômeno 
social da interação verbal é o espaço próprio da realidade da língua” (GERALDI, 2005, p. 27).    
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adequadamente e eles teriam que justificar esses usos considerando o contexto real 

da enunciação. Nesse caso, os alunos eram levados a refletir sobre os usos sem 

que fossem motivados a “preencher lacunas” com empregos de concordância já 

previstos e prontos, como ocorrera em quase todas as atividades já desenvolvidas. 

Daí, acreditamos, a ocorrência do elevado grau de dificuldade demonstrado pelos 

alunos. Apesar de os alunos terem demonstrado tais dificuldades e de a professora, 

ter percebido o fato, ela procurou solucionar essa dificuldade respondendo às 

questões:  

 
 
(JC-A3)  
As questões que se referem à interpretação do texto, 1-3, são 
respondidas pelos alunos com bastante facilidade. No entanto, 
as que estão direcionadas ao uso da língua, 4-6, foram 
respondidas sem muito sucesso pela turma. Nessas questões, 
eles demonstraram um grau muito elevado de dificuldade. A 
professora resolveu essa dificuldade dizendo “oralmente” a 
resposta “certa”.    
 
 

Vale salientar que, nesse caso, o próprio discurso da professora já parecia 

demonstrar que as atividades que exigiam dos alunos uma reflexão sobre questões 

de língua, considerando um contexto real de uso, eram mais complexas e, portanto, 

mais difíceis do que aquelas em que eles se voltavam apenas para questões sobre a 

organização estrutural interna da língua.  Veja como isso ocorre, no fragmento 

abaixo: 

 

(A16) 
152 
153 
154 
155 

P Gente, por favor! É:: vamos observar que isso ia' que a gente pôs no 
quadro é, exatamente, o exercício sobre tudo que eu (?) viu 
aqui o emprego dos “porquês”, emprego (?) jornal poético, se não 
ligado, separado, certo? Que mais que a gente viu aqui?    

156 AO8 Professora fale mais alto! (?) 
157 
158 
159 

P É um momento para testar e perceber até que ponto vocês 
compreenderam, não é isso? Depois, a gente vai ver dentro de 
um texto, que aí é um pouquinho mais difícil, mas... 

 

Em relação ao ensino de português voltado para a reflexão sobre o 

funcionamento da língua, os PCNEM (BRASIL, 1999) estabelecem uma síntese das 

teorias desenvolvidas, nas últimas décadas, acerca do processo de ensino-

aprendizagem da língua materna, bem como do seu papel na escola brasileira. O 

que há de novo nesse documento é a forma de tornar o eixo interdisciplinar viável na 
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disciplina Língua Portuguesa, ao levar em conta que “[...] o estudo da língua materna 

na escola aponta para uma reflexão sobre o uso da língua e a vida na sociedade” 

(BRASIL, 1999, p. 137).  

Nesse caso, o professor do Ensino Médio deverá procurar desenvolver 

atividades em que o aluno possa refletir sobre a língua em diferentes contextos de 

usos, e não apenas trabalhar a língua com situações previstas e prontas. A partir de 

um trabalho reflexivo, o professor poderá, aos poucos, aprofundar esses 

conhecimentos com os seus alunos, uma vez que os conhecimentos da língua 

materna, de acordo com PCNEM (op. cit.), devem ser ampliados nessa última etapa 

da educação básica. Dessa forma, ele poderá desenvolver um direcionamento para 

aprofundar a reflexão sobre o funcionamento da língua, por intermédio de atividades 

associadas a aspectos como atribuição de sentido, marcas de intertextualidade, 

exploração da funcionalidade dos diversos recursos linguísticos à disposição dos 

usuários, entre outros, de modo que tudo isso esteja relacionado ao contexto real de 

suas interações verbais cotidianas, e esse seria um modo de reverter certas práticas 

ainda arraigadas, herdada da gramática escolar. De fato, como nos lembram 

Furtado da Cunha e Tavares (2007, p. 13), 

 
 

Embora a proposta dos PCN atribua grande importância à realização 
de atividades de prática e de reflexão sobre a língua em diferentes 
contextos de uso, de um modo geral o ensino de português nas 
escolas ainda está muito atrelado à orientação normativo-prescritiva, 
aprofundando o fosso que existe entre língua escrita formal e a 
língua oral e escrita utilizada em nossas interações comunicativas 
diárias. 

 
 

Essa discussão nos ajuda a entender melhor as aulas observadas.  

Assim, nas análises, percebemos então que a correção apresentou-se como uma 

atividade predominantemente mecânica de perguntas e respostas. Essa 

característica pôde ser observada, na medida em que, por meio de exercícios com 

questões de organização estrutural da língua, os alunos eram direcionados a corrigir 

as tarefas com usos já previstos e prontos, sem qualquer motivação, por parte da 

professora, para refletirem sobre outros usos também adequados ao contexto da 

interação em sala de aula. Acreditamos que essa prática pedagógica resultou, ainda, 

em certa dificuldade para os alunos, quando lhes era solicitado refletir sobre o 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

109

funcionamento da língua, considerando diferentes usos em textos escritos da 

comunicação cotidiana.  

 

d) Revisão 

 

Das dezessete aulas observadas, verificamos que a A5, destinada à revisão 

do conteúdo curricular de língua – sintaxe de concordância verbal – e de literatura – 

movimento literário Parnasianismo, foi a mais esperada pelos alunos. Essa foi, 

inclusive, a que denominaram como uma que teria atividades importantes, tanto que, 

no dia dessa revisão, eles permaneceram na escola só para assistir à aula de 

português, visto que, naquele dia, não haveria aula das outras disciplinas. Veja-se a 

cena abaixo: 

 
 

(JC-A5)  
A professora chega à sala já recebendo uma reclamação dos alunos: 
“professora, a senhora está atrasada”. No que a professora 
responde: “não, estava preparando uma revisão para vocês”. Um 
aluno explica a professora que hoje eles não tiveram nenhuma 
aula. Ficaram porque acham importante essa revisão.  

 
 

A professora deu início à revisão, pedindo aos alunos para abrir o livro 

didático nas páginas destinadas ao conteúdo de língua, especificamente a sintaxe 

de concordância verbal. Para desenvolver a revisão desse conteúdo, sentada à 

mesa localizada no centro da sala, ela fazia a leitura das regras de concordância 

verbal e dos seus respectivos exemplos. Desse modo, as regras eram situadas num 

contexto comunicativo deslocado do ambiente de sala de aula. Ao término dessa 

leitura, interagia com os alunos para saber se eles haviam entendido ou não a sua 

explicação, e a maioria presente respondia positivamente à indagação da 

professora. No entanto, ao ouvir de um dos alunos que não estava “compreendendo 

nada”, a professora dirigiu-se ao quadro de giz e, mais uma vez, reproduziu os 

enunciados que ilustravam as regras. Isso pode ser verificado no fragmento a seguir: 

 
 

(JC-A5)  
A professora pediu aos alunos para abrir o livro na p. 312 a 321, em 
que eles vão revisar o assunto sobre “sintaxe de concordância”. 
Sentada à mesa, no centro da sala, a professora lê cada uma das 
regras contidas no livro. Faz continuamente à leitura das regras 
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e, ao passo que cita os exemplos, pergunta se os alunos 
entenderam. Todos respondem que “sim”. Um aluno que senta 
na lateral da sala diz: “professora, não estou entendendo nada”. 
A professora, nesse momento, levanta-se da cadeira e se dirigi 
ao quadro para explicar melhor.  
 
 

A revisão do conteúdo gramatical tomou todo o primeiro horário e parte do 

segundo da aula. No entanto, como a professora havia optado por uma prática 

voltada para a leitura de regras, sem que houvesse algo novo a acrescentar à 

aprendizagem, a motivação inicial que fora demonstrada pela turma resumiu-se à 

interação da professora com uns poucos alunos que estavam nas carteiras próximas 

a ela. Os demais preferiram interagir entre si, discutindo as questões de 

concordância verbal a partir de outros usos, extraídos do seu contexto real de 

comunicação. Ao perceber que grande parte da turma estava alheia à sua prática de 

revisão, a professora procurou saber o porquê e foi surpreendida ao ouvir, de uma 

voz coletiva, que já não tinham mais dúvida nas questões de gramática, e que 

precisavam revisar literatura: 

 
 

(JC-A5)  
Já estamos na segundo aula, são 16h50 [...] apenas os quatro 
alunos que sentam nas carteiras próximas à professora 
interagem com ela. Os outros debatem o assunto com o colega 
ao lado [...] Vendo que a maioria da turma estava apática à sua 
explicação, a professora pergunta: “por que vocês estão 
calados?”. Eles responderam: “ora professora, não temos 
dúvidas de gramática; a nossa dúvida é com literatura”. 
 
 

Em seguida, a professora utilizou a mesma prática de revisão já desenvolvida 

nas questões de língua para trabalhar o conteúdo de literatura: a leitura do 

movimento literário Parnasianismo, que se encontrava nas primeiras páginas do livro 

didático (anexo 7). Entretanto, para essa revisão, não foi solicitado ao aluno abrir o 

livro, como podemos verificar no fragmento abaixo:  

 
 

(JC-A5) 
A professora continua, oralmente, explicando o Parnasianismo, cujo 
conteúdo se encontra nas p. 110 a 112 do livro didático, mas ela 
não pede aos alunos para abrir o livro nessas páginas. 
 
 

Como o procedimento de revisão do conteúdo de literatura estava 
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descontextualizado do de língua, os alunos interagiam com a professora sobre a 

proximidade da literatura com a disciplina História.  A professora aproveitava, então, 

para falar sobre os acontecimentos da época e a vida dos poetas, considerando 

apenas o contexto histórico em que eles viveram e a influência desse contexto em 

suas obras. A interação em sala de aula se restringiu, assim, à professora perguntar 

aos alunos se estavam entendendo o assunto e a respostas afirmativas dadas com 

um “sim”, conforme fragmento a seguir: 

 
 
(JC-A5)  
A professora começa uma nova revisão. Agora ela está falando 
sobre o Parnasianismo. Quando a professora iniciou a sua 
explicação, um aluno, que senta no meio da sala, disse que 
Literatura parece com História. A professora aproveitou a 
comparação do aluno para contextualizar o assunto. O tempo 
todo a professora indaga aos alunos se eles estão entendendo. 
Todos respondem que “sim”. 

 
 

Tal procedimento, no entanto, apresentou-se diferente na fala da professora, 

em sua entrevista (anexo 6). Isso pode ser notado porque, ao perguntarmos sobre o 

seu conhecimento dos PCNEM acerca da articulação entre língua e uso na disciplina 

Língua Portuguesa, e pedirmos para discorrer sobre o tema, ela nos pareceu adotar 

uma prática em que essa articulação já era considerada. Em sua entrevista, ela diz: 

 

Procuro, na medida do possível, intertextualizar todos esses 
elementos ao ensino da língua portuguesa e, naturalmente, ao 
ensino da literatura, até mesmo porque a literatura é produzida a 
partir das linguagens, palavras, códigos, imagens e muita 
sensibilidade e técnicas. (Entrevista Professora). 

 

Em nossa análise, verificamos que, além da A5, uma outra aula, A12, foi 

destinada à revisão de um conteúdo curricular de língua, particularmente questões 

de colocação pronominal. Essa revisão fora informada pela professora aos alunos 

durante a realização de exercícios no livro didático. Contudo, diferentemente da A5, 

em que a aula se caracterizou como uma revisão, na A12, a aula foi direcionada 

muito mais para a correção dos exercícios, com atribuição de uma nota ao aluno que 

concluísse a tarefa, do que especificamente para uma revisão, como podemos 

constatar nos fragmentos abaixo: 
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(JC-A12)  
Nesse momento, a professora explica mais uma vez que os 
exercícios são uma revisão para a prova e para que eles “façam-
nos mais motivados” ela atribuirá um ponto.  

 
 

(A12) 
164 
165 

P A gente vai corrigir... Aí, eu vou passar na carteira de cada um 
e corrigir, vou dar... 

166 AA4 [ Um ponto? 
167 
168 

P [ Um ponto que eu prometi a vocês nisso daí. É uma forma de 
vocês (?)  

169 AA4 É. 
170 P (?) Falarem corretos, não é? 

 

Vale salientar que foi na aula planejada para a revisão do conteúdo curricular, 

tanto de língua como de literatura, que percebemos uma maior motivação dos 

alunos para assistir à aula de português, como também em participar das 

discussões e atividades. Entretanto, como a professora procurou atuar com uma 

prática voltada para a leitura de regras, sem que houvesse algo novo a acrescentar 

à aprendizagem, a motivação inicial que fora demonstrada pelos alunos restringiu-se 

à interação da professora com uns poucos alunos que estavam nas carteiras 

próximas a ela. Acreditamos que essa falta de motivação tenha sido o reflexo de 

uma prática em que, mais uma vez na aula de português, questões de língua foram 

trabalhadas a partir da reprodução de enunciados artificialmente produzidos, 

atrelados à orientação de uma concepção normativo-prescritiva de ensino de língua 

materna que se encontrava no livro didático.  

Acreditamos que a falta de motivação deu-se também pelo fato de esses 

aprendizes não compreenderem por que a aula era de português e o conteúdo de 

literatura lhes era apresentado como se pertencesse a uma outra disciplina. Isso 

pôde ser constatado no momento em que a professora iniciou a revisão do conteúdo 

de literatura, em que os alunos relacionaram tal conteúdo com o de história. Durante 

essa revisão, em nenhum momento, percebemos na prática da professora um 

direcionamento que pudesse articular o conteúdo de literatura com o de língua, haja 

vista tratar-se de uma aula da disciplina Língua Portuguesa e não especificamente 

de literatura. Tampouco não nos pareceu que a professora abrisse espaço para falar 

sobre o que caracterizava a linguagem da poesia parnasiana, pois a sua fala foi 

direcionado para questões históricas que podiam estar ligadas ao movimento 

literário estudado. 
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e) Avaliação  

 

As atividades avaliativas consistiram na aplicação de três instrumentos: o 

seminário, a atividade de leitura, a análise e produção de texto e a prova. Para cada 

um desses instrumentos, foi atribuído um valor quantitativo: para o seminário, a 

professora instituiu o valor 2, o mesmo valor ela destinou à atividade de leitura, 

análise e produção de texto.  Para a prova, a ela atribuiu 6 e, a esse valor, foram 

acrescidos mais 4, resultante da soma das atividades anteriores, totalizando os 10 

pontos previstos para a nota final do aluno daquele bimestre. Lembramos que a 

professora também atribuiu nota a outras atividades de aprendizagem que eram 

realizadas em sala de aula. Verificamos que essa outra nota, além de ser uma 

estratégia utilizada pela professora para incentivar a participação do aluno na 

atividade, poderia ser somada à pontuação final do bimestre, caso o aluno não 

obtivesse a média na disciplina, como podemos constatar neste fragmento: 

 

(A12) 
164 
165 

P A gente vai corrigir... Aí, eu vou passar na carteira de cada um e 
corrigir, vou dá... 

166 AA4 [ Um ponto? 
167 
168 

P [ Um ponto que eu prometi a vocês nisso daí. É uma forma de 
vocês (?)  

169 AA4 É. 
 

Para o desenvolvimento do seminário, a professora solicitou aos alunos que 

fosse feita uma pesquisa em grupo, cujo tema seria “O uso inadequado da Língua 

Portuguesa”. De acordo com o plano de ensino para a atividade (ver anexo 2), essa 

pesquisa teria como objetivo geral “Possibilitar ao aluno conhecer, descobrir e se 

apropriar das diversidades de fatores e do uso, às vezes inadequado, da Língua 

Portuguesa, como forma de este aluno tomar consciência de que há vários níveis de 

linguagens”.  

Como justificativa da pesquisa, que seria apresentada em forma de seminário, 

a professora informou, no texto do plano, que havia feito uma triagem para ter 

“acesso ao real conhecimento do aluno que está chegando”, uma vez que nem 

todos os alunos haviam estudado com ela na série anterior, isto é, na 1ª série. A 

pesquisa iria funcionar também, segundo a professora, como um reforço à 
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aprendizagem do conteúdo estudado na série anterior, como questões de usos de 

alguns léxicos, acentuação gráfica e sintaxe de concordância nominal.   

Para a apresentação dos seminários, a professora escolheu outro ambiente 

na escola: a tele-sala. Nesse ambiente, os alunos encontrariam os recursos 

necessários à apresentação, como aparelhos de TV e de vídeo cassete, e um mural 

para afixar os cartazes, além de distanciarem-se do barulho externo e das conversas 

no corredor da escola. Durante esses seminários, a maioria dos grupos, formados 

por quatro ou cinco alunos, apresentou as questões de usos ortográficos não 

adequados à norma padrão39, coletadas de diversos veículos de comunicação, 

principalmente revistas, placas e outdoors, como podemos verificar neste fragmento:  

 
 

(JC-A4)  
O primeiro grupo apresentou um vídeo em que se encontravam 
“erros ortográficos” [...] A apresentação se resumiu a questões 
de “olhe, ‘CASA’ está escrita com Z – CAZA, mas o correto é 
com S; veja que ‘ATENCÃO’ está escrita com C,  quando deveria 
ser com Ç”, entre outros casos [...] O segundo grupo apresentou 
a pesquisa através de um cartaz [...] Elas se resumiram a exibir 
palavras que não continham acento gráfico, aliás os mesmos 
exemplos do grupo anterior. 

 
 

Em um dos objetivos específicos do plano de ensino para a atividade, a 

professora procurava dar encaminhamentos de como seria a pesquisa, informando 

que um dos propósitos para sua realização era de que os dados coletados fossem 

retirados de “construções e modos diversos do uso da língua materna, como sejam: 

concordâncias inadequadas, trocas do ‘m’ pelo ‘n’, trocas do ‘s’ pelo ‘ç’, trocas do ‘x’ 

pelo ‘ch’”. Verificamos que a escolha, pelos alunos, por pesquisar usos não 

adequados à norma padrão da língua portuguesa, centrados no léxico, foi motivada 

por encaminhamento da professora, com objetivo bem específico. Apesar desses 

encaminhamentos, alguns grupos entenderam que outros usos encontrados nos 

veículos de comunicação também não eram adequados à norma padrão da língua 

materna, como foi o caso dos “estrangeirismos”. Contudo, os alunos que assim 

procederam foram alertados pela professora, sem nenhum esclarecimento, que os 

                                                 
39 Utilizamos o termo “norma” como uma concepção de uma “modalidade linguística ‘normal’ comum”, 
de diferentes usos, de uma língua vista como heterogênea (cf. NEVES, 2003, p. 44). Por isso, 
quando empregamos esse termo acrescido do adjetivo “padrão”, estamo-nos referindo a um uso, 
unificado, de uma língua homogênea, em que tudo aquilo que se afasta do padrão passaria a ser 
considerado “errado”.   
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usos deveriam dizer respeito somente à língua portuguesa:  

 
 

(JC-A4)  
Como o grupo trouxe exemplos do inglês, a professora chamou 
atenção porque eles deveriam ter trabalhado só com as palavras 
em português e não os estrangeirismos. O comentário da 
professora parou aí. 
 
 

Percebemos que a avaliação da professora, por meio de comentários durante 

a apresentação dos seminários, suscitou nos alunos certa irritação e medo de obter 

uma nota inferior à esperada. Por isso, quando a professora fazia algum comentário 

que o grupo parecia entender como uma avaliação não muito positiva do trabalho, 

os alunos procuravam justificar as falhas alegando que a escola não lhes dava 

condições para desenvolver a atividade. Em um dos seminários, aliás, o único que 

tentou apresentar usos de concordância nominal não adequados à norma padrão, a 

professora chegou até a discutir com o grupo sobre os dados recolhidos, sem que os 

alunos concluíssem a exposição, como podemos observar no fragmento abaixo: 

 
 

(JC-A4)  
As alunas, ainda irritadas com o comentário da professora, 
diziam que não havia só a disciplina de Português para estudar 
[...] A professora fala para a turma que faltou criatividade. Diz que 
pode encontrar esse tipo de erros em jornais. As alunas que 
tiveram sua apresentação reprovada pela professora continuam 
suas queixas: “não temos acesso a isso professora, a escola 
não abre os seus laboratórios” [...] “BORRACHARIA – 24 HORA”. 
A professora pergunta: “onde está o erro meninas?” 
“professora na ausência do “S” de horas, aqui “íamos explicar 
que havia um erro de concordância, não é?” A professora, 
então, informou que é um “erro” de concordância. Outros 
exemplos de concordância surgem, como “VENDEM-SE 
TERRENO”. 

 
 

Durante esse seminário, foi possível observar o quanto os alunos se 

envolvem nas atividades em que são motivados a entender o funcionamento da 

língua, por meio dos diversos usos nela manifestados. Além disso, percebemos que 

a busca por descobrir as regularidades do funcionamento interativo da língua pode 

resultar na descoberta, pelo aluno, de “irregularidades” no funcionamento da língua, 

se a investigação, proposta pelo professor, voltar-se para usos da norma padrão na 

modalidade escrita. Caso contrário, os alunos não entenderão o porquê da 
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inadequação de determinados usos, uma vez que estes podem estar adequados ao 

contexto real de interação em que esses usos estão inseridos. Dessa forma, uma 

prática docente assim planejada pode contribuir, significativamente, para que os 

alunos ampliem sua competência nos usos oral e escrito da língua. No entanto, 

quando a própria prática pedagógica já direciona as atividades para uma 

investigação centrada em usos já previstos e prontos, sem considerar o contexto 

real da interação comunicativa, o que encontramos são alunos sem muita motivação 

- talvez como reflexo da própria avaliação da professora quando lhes informa que 

“faltou criatividade”- e preocupados apenas com a obtenção de uma nota. 

As atividades de leitura, análise e produção de textos foram desenvolvidas em 

sala de aula, e fora dela, como tarefas a serem apresentadas à professora. Em uma 

das atividades extrassala, a professora pediu aos alunos para que copiassem o 

roteiro destinado à leitura e produção de contos. Para isso, ela lhes informou que 

esse roteiro nortearia os encaminhamentos para o trabalho de análise dos contos, 

que deveriam ter sido lidos durante as férias do meio do ano, bem como para a 

elaboração de um conto que eles iriam produzir sob sua orientação. Veja-se 

fragmento abaixo: 

 
 

(JC-A7)  
Terminada a conversa, informou aos alunos que eles vão ler, 
analisar e produzir contos. Na oportunidade, a professora 
perguntou se os alunos pegaram o livro de conto na biblioteca 
para ler durante as férias, aliás, todo o tempo que ficaram sem 
aula por causa da greve (10/07 a 17/08). Eis a atividade: Roteiro 
de leitura40 e produção de contos: Ler um livro de contos 
observando o tempo em que o mesmos foram) escritos. (Se é de 1ª 
pessoa ou de 3ª pessoa); Ver com atenção o clímax e o conflito da 
narrativa. Separar quem é o protagonista e o antagonista da 
história. 

  
 

Em outra atividade, dessa vez compreendendo a leitura e análise de um texto 

em sala de aula, a professora procurou trabalhar com os alunos o conto “Carta ao 

prefeito”, de Rubem Braga (Anexo 3). De acordo com a professora, o conto 

escolhido serviria de base para que eles entendessem melhor o conceito de gênero 

textual e, assim, também os ajudaria a produzir os contos da atividade extrassala, 
                                                 
40 A indicação era qualquer livro de conto. A professora informou, inclusive, que se eles não 
encontrassem mais livros na biblioteca da escola, que procurassem nos sebos. Como 
pesquisadora, não queríamos interferir, mas, vendo que muitos não tinham condições para comprar 
livros, mesmo usados, fizemos doação de alguns livros à escola.      
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tendo-o como referência, além dos outros contos sugeridos para leitura, no roteiro 

do trabalho.  

Percebemos que, mesmo em se tratando de uma aula de língua portuguesa, 

cujo conteúdo curricular planejado tratava de questões de língua direcionadas à 

organização estrutural dos enunciados na modalidade escrita, como, por exemplo, 

sintaxe de concordância verbal e de colocação pronominal, a professora, em 

nenhum momento das aulas observadas, procurou articular esse conhecimento com 

o de gênero textual. Um possível esboço de articulação restringiu-se apenas a uma 

pergunta sobre como os alunos definiriam a linguagem utilizada pelo autor do conto. 

Veja-se o fragmento a seguir: 

 
 

(JC-A8) 
A aula hoje é sobre “os gêneros textuais”, precisamente o 
gênero carta [...] a professora fez a leitura do texto em voz alta. 
Dirigiu-se ao quadro onde escreveu o roteiro do trabalho, que será 
em grupo (dois componentes) [...] Eis o trabalho: 1) Pesquisar sobre 
o autor deste conto Rubem Braga`; 2) Que características mais 
marcantes deste conto, você consegue observar na teoria dada? 
3) Veja a posição do protagonista ou marcador do conto [...] 5) 
Quanto a linguagem usada pelo autor, como você a definiria? 
Culta formal, coloquial ou culta informal. 

 
 

Em outra atividade de leitura, análise e produção de texto, a professora 

entregou aos alunos o texto “As máquinas”, de Bertrand Russel (Anexo 3), e 

informou que eles iriam aplicar o conhecimento estudado sobre as particularidades 

lexicais e gramaticais. Para que pudessem analisar tais particularidades, a 

professora, à medida que lia o texto, ia lhes pedindo para circular as palavras para 

serem analisadas. Além disso, lembrava-lhes que, caso desejassem trabalhar com 

outras palavras, eles deveriam marcar no texto e, em seguida, fazer a análise da 

mesma forma que haviam feito com as palavras já grifadas anteriormente, como 

podemos verificar neste fragmento: 

 

(A17) 
11 AA1 Isso é uma atividade é professora? 
12 P É. 
13 AA2 É para entregar hoje, é? Essa atividade? 
  [...] 
29 
30 

P É o que vou querer que vocês trabalhem nele... primeiro, ler no 
mínimo duas vezes ou três vezes, e observem que... 

31 AO4 Só um trabalho, não é? para entregar? A dupla? 
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32 P É. Deixe eu colocar aqui... 
33 AO4 (?) 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

P Gen-te, é:: coloque aí na lateral, em cada linhazinha, está certo? 
Onde tem a palavra circulada, coloque... “as máquinas (?) na 
primeira tinha “porque” junto, não é? Circulada, vocês coloquem 
o numeral um, aqui do lado, que é para facilitar a’ a:: o trabalho de 
vocês. Aí, na... quinta linha, onde tem a palavrinha, o pronome 
“este” no início da:: da:: frase tem “sem pés”. Então, coloque o 
numeral cinco, porque isso’ isso significa a contagem de linhas 
um, dois, três, quatro e cinco. Mais embaixo, na linha número 
treze, onde tem “daquele” que é um pronome, não é? “daquele” ...   

  [...] 
65 AO5 (?) “mas ficam bem contentes” não é  aí? 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

P É. “mas ficam bem contentes de aumentar sua renda”. Vigésima 
segunda linha, aí coloca vinte e dois. Mais abaixo há... “se a 
felicidade é proporcional a renda, é irresponsável a cas’ causa da 
máquina”, “senão”. Aqueles que não trabalharam “senão” junto e 
o “se não” separado. Aí nós encontramos o “se não”, separado, 
por favor, aí vinte e cinco, coloque aí na lateral. É aos meus olhos, 
é:: ficou, aí mesmo, na vinte e cinco. Então, o que é que eu vou 
querer agora depois de’ nós já... você coloque aqui o restante das 
questões, só isso. Certo?  

  [...] 
76 
77 

P Só essas palavras que eu encontrei no texto, pode ser que vocês 
vejam outras que não consegui ver. 

76 AA6 É para entregar, é? 
 
 

Verificamos que, mesmo em se tratando de uma atividade de leitura, análise e 

produção de texto, em que se podia esperar, por exemplo, uma atividade de 

literatura articulada com a de língua, a professora, mais uma vez, procurou 

direcionar a atividade para que os alunos a realizassem de uma forma dicotômica. 

Isso pôde ser assim caracterizado porque percebíamos que os encaminhamentos 

para a atividade eram feitos por etapas: primeiro, a professora pedia aos alunos para 

analisar o sentido da palavra no texto e, por meio desse sentido, classificar qual a 

categoria; em seguida, ela lhes pedia para dizer qual a temática do texto e em que 

tempo se encontrava a narrativa. Percebemos, também, que ela tentava, às vezes, 

encaminhar as questões para o funcionamento da língua no texto, mas, quando o 

fazia, centrava-se na palavra de forma isolada. O fragmento abaixo ilustra esse 

aspecto da aula: 
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(A17)   
90 AO7 Professora, professora! Pode consultar o livro?  
91 P Pode consultar o apontamento. 
92 AO8 Só (?) 
93 
94 
95 
96 

P Só (?). Em seguida... explore o texto sobre os aspectos... 
sobre os aspectos, dois pontos... Primeiro aspecto, de que 
fala o texto, a temática do texto? ((professora fala 
pausadamente enquanto escreve no quadro de giz)) 

97 AO8 (?) 

98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

P De que fala o texto? Letra bê, é:: em que tempo verbal, em 
que tempo, não é? A narrativa se encontra? (?) aqui é uma 
forma interessante, porque não pode se desvincular do’ em 
que tempo a narrativa se encontra? Certo? Cê, quantos 
parágrafos existem no texto? Qual a impressão, qual a 
impressão... que o texto exaltou? Comente. Por último... Faça 
um breve resumo... ((professora fala pausadamente enquanto 
escreve no quadro de giz))  

  [...] 
196 AA9 A “um” é para fazer o quê? Que eu não entendi. 
197 AA7 A “um”, a primeira questão (?) 

198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

P A primeira questão “a” é, vocês vão tentar dizer em cada é:: 
linha que vocês vão dizer que palavra é aquela, naquilo que 
eu dei a vocês. Eu não dei todinha a vocês? Se é pronome, 
se é pronome demonstrativo, se é um advérbio... então, 
vocês vão dizer, além disso, vão dizer naquele contexto, aí 
no texto, naquela frase, naquela oração... o que é que aquela 
palavrinha passa para nós, qual é o sentido que ela está 
tendo é:: naquela, naquela oração, naquele contexto, certo? 
É isso que eu quero. Por exemplo: “mas”, qual é o sentido 
que a palavra é uma conjunção adversativa, qual é o sentido 
que ela dá, dentro da oração? Ali, onde ele está colocada? 
Ela passa o que para nós? O que é que o autor quis passar? 
Que ele usou essa palavrinha “mas”?       

 

Ao darem continuidade à atividade, verificamos que os alunos procuravam 

compreender por que determinadas categorias não eram mais exemplificadas como 

membros de determinada categoria que eles haviam estudado. Isso ocorreu, por 

exemplo, com o item “daquele”, que passou, no contexto interativo, de uma 

categoria de pronome demonstrativo para a de pronome indefinido. Para poder 

explicar ao aluno essa mudança, a professora procurava recorrer ao aspecto 

semântico da palavra, dizendo que o item havia mudado de categoria porque, no 

texto, ele apresentava outro sentido, como podemos observar neste fragmento: 

 

(A17) 
317 AO9 [ (?) “daquele”, não é  professora? 
318 
319 

P É uma contração, porque é junção da preposição “da” mais 
o pronome é:: INFINITIVO “aquele”, certo? [  



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

120

320 AO9 [ Porque além do, do pronome, do pronome... 
321 
322 

P [ É uma preposição “da” mais o pronome indefinido 
“aquele” (?) uma contração. 

323 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
324 AA10 (?) 
325 P Am? “daquele” não é  um pronome indefinido?  
326 AO9 “Da” é o que professora, mesmo? “da”? 
327 P “Da” é uma preposição. 
328 AO9 Pronome indefinido (?) 
329 
330 
331 

P Eu digo assim: “daquele jeito não dá”. Eu não, eu não 
estou especificando de que jeito eu estou, a que jeito eu 
estou me referindo, não é? É uma coisa inespecífica. 

 

Nessa atividade, podemos observar que o trabalho com a língua, 

particularmente na análise de itens lexicais, pode ajudar o professor a desenvolver 

uma prática de análise de usos lingüísticos, quando baseado numa perspectiva 

funcional da linguagem, por intermédio da noção de protótipos (cf. GIVÓN, 1984; 

TAYLOR, 1992; FURTADO DA CUNHA, TAVARES, 2007). Ao aplicar atividade de 

análise de texto, por exemplo, o professor pode estimular os alunos para que 

aprimorem sua capacidade de compreensão e expressão, em contextos de 

comunicação oral ou escrita. Acreditamos que o trabalho analítico e reflexivo acerca 

da língua, como propõem os PCNEM (BRASIL, 1999), pode ter como ponto 

fundamental e inicial o exame das estruturas mais regulares, percebidas no 

desempenho discursivo. Nesse caso, reside ali a noção de prototipicidade, pois 

apresenta uma preocupação em investigar os usos linguísticos como um continuum, 

escalar, até chegar ao mais complexo. Por isso, “a regularidade no uso” é, nessa 

noção, entendida como o mais representativo, isto é, como o protótipo de uma 

categoria linguística. 

Além do seminário e da atividade de leitura, análise e produção de texto, a 

professora procurou concluir as atividades avaliativas do bimestre com uma prova. 

Uma dessas provas foi aplicada na última semana que antecedia as férias de junho 

de 2007. De acordo com seus esclarecimentos em sala, ela teria até o final daquele 

mês para entregar as notas e, por isso, tinha preferido deixar a avaliação para a 

última semana de aula, pois haveria mais tempo para revisar o conteúdo com os 

alunos. Mesmo assim, no dia da aula destinada à prova, ela lhes informou que 

teriam vinte minutos para revisar o conteúdo. Os alunos, então, aproveitaram para 

estudar. Alguns consultavam a matéria no livro didático, outros procuravam interagir 

com os demais sobre os conteúdos de língua e de literatura, abordados no bimestre, 
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bem como sobre outros assuntos do seu cotidiano, conforme fragmento abaixo: 

 
 

(JC-A6) 
A professora, ao entrar na sala, informou que eles teriam mais 
vinte minutos para estudar. Alguns alunos cumpriram a 
solicitação da professora: liam o livro, discutiam com o colega; 
outros aproveitaram para pôr as conversas em dia, pois falavam 
como tinha sido o final de semana. 

 
 

Quando se passaram os vinte minutos, a professora avisou aos alunos que 

iria fazer algumas mudanças no local onde eles estavam sentados, a fim de evitar 

possíveis aborrecimentos durante a realização da avaliação. Com o barulho 

provocado pelas carteiras, um aluno da outra turma, a 2T12, entrou para tentar ver 

como seria a prova, mas foi desestimulado pela professora. Como já se passavam 

trinta minutos do início da aula, e vendo que a professora ainda iria entregar a 

avaliação, procuramos ajudá-la nessa tarefa: 

 
 
(JC-A6)  
[...] a professora pediu para que a aluna que senta na lateral 
direita da sala, na última carteira, passasse para a carteira da 
frente. O mesmo ocorre com o aluno da outra lateral e também 
com os que sentavam na fileira do meio e nas vizinhas desta [...] 
Neste momento, um aluno da sala 12 entra para “expiar”. Ao vê-
lo, a professora diz que ele pode olhar, pois na sala dele a prova 
é diferente [...] a professora entrega asa  provas. Enquanto ela as 
entrega, senti a necessidade de ajudá-la [...] A professora aceitou 
a minha ajuda e fui distribuindo fileira por fileira.  

 
 

Antes de dar início à avaliação, a professora pediu aos alunos para ouvir a 

explicação sobre como tinha estruturado a prova. Para isso, ela informou que a 

avaliação estava organizada em quatro partes, assim distribuídas: partes 1 e 2, 

questões de literatura; 3 e 4, questões de língua (anexo 2).  Ela foi solicitada 

também para explicar algumas das questões, principalmente as que diziam respeito 

ao conhecimento de texto e, conforme tirava as dúvidas dos alunos, ia corrigindo 

alguns erros de digitação. Tais erros contribuíram para a anulação da última parte da 

prova, que tratava da concordância verbal, considerando “padrões da norma culta da 

língua”, uma vez que as perguntas tinham sido modificadas sem o conhecimento da 

professora, além de já apresentarem respostas. Ver o fragmento abaixo:  
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(JC-A6)  
Um aluno pediu à professora para explicar a questão 01 [...]; 
outro o que é “estrofe”. Com isso, a professora pede aos alunos 
para pararem e ouvir a explicação [...] A professora chamou 
atenção para alguns erros de digitação que eles irão encontrar, 
principalmente de acentuação de algumas palavras Após dois dias 
da aplicação dessa avaliação, a professora me comunicou a 
anulação da única questão da parte 4. Segundo ela, essa 
anulação deu-se pelos seguintes motivos: primeiro, o digitador 
havia incluído a pergunta com a sua respectiva resposta; 
segundo, a formulação da questão havia sido modificada sem o 
seu conhecimento. 
 
 

Durante a aplicação da prova, os alunos procuravam responder às questões 

individualmente. Além de alguns terem driblado a vigilância da professora, outros 

brincavam jogando bolas de papel uns para os outros, bem como interagiam o 

tempo todo com algum colega sobre como responder às questões. De qualquer 

modo, eles também se mostraram mais concentrados na atividade. Eles só 

desviavam um pouco a atenção quando eram interrompidos com as constantes 

interferências que ocorriam na sala, por alunos das outras turmas e pelo barulho dos 

corredores, como podemos observar no fragmento adiante 

 
 

(JC-A6)  
A aula segue com os alunos respondendo às questões. A prova 
é individual. Contudo, alguns alunos discutem as questões com 
o colega que senta ao lado; outros jogam bolas de papel (acho 
que são colas) [...] sem pedir licença, dois alunos entram para dar 
um aviso: “- gente, hoje, às 15h30, haverá reunião do grêmio”. 
Os alunos de cabeça baixa responderam: “- OK”[...] O silêncio na 
sala é total, o que ainda atrapalha a concentração dos alunos é o 
barulho dos corredores. As turmas vizinhas estão sem aula e 
aproveitam para gritar bastante. 

 
 

Verificamos que, durante a realização dessa atividade, os alunos 

demonstraram dificuldade para responder às questões que diziam respeito a 

algumas expressões do conteúdo literário, como estrofe e eu-lírico, por exemplo. Em 

relação às questões de língua, não muito diferentemente das de literatura, os alunos 

não compreenderam o que a professora queria dizer com o termo “concordância 

nominal”. Acreditamos que a dificuldade com esse termo deu-se pelo fato de os 

alunos só terem sido trabalhados para responder ao conteúdo curricular planejado 

para o bimestre – concordância verbal, em exercícios bem estruturais, e não por 
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meio da análise de enunciados que exigiriam a compreensão do funcionamento da 

flexão do nome em um texto, como fora solicitado na prova. Verificamos ainda que, 

mesmo se referindo a uma atividade avaliativa da disciplina Língua Portuguesa, as 

questões eram distribuídas por partes, sem que o aluno pudesse perceber que as 

questões de língua poderiam ser articuladas às de literatura. 

 

 

3.3.3 Os encaminhamentos para a aula seguinte 

 

 

A análise mostrou-nos que, nas aulas observadas, a professora reservou um 

momento, antes da conclusão, para realizar os encaminhamentos que norteariam as 

próximas aulas. Alguns desses encaminhamentos caracterizaram-se por tarefas que 

deveriam ser feitas em casa e apresentadas, na aula seguinte, para a devida 

atribuição de nota, conforme fragmentos abaixo: 

 
 

(JC-A1)  
Ao término da exposição, pediu aos alunos que abrissem o livro na 
página 312 e respondessem aos exercícios. Como apenas 04 
(quatro) estavam com esse material, ela disse que iria atribuir 
1,0 ponto a quem resolvesse os exercícios. Lembrou que todos 
deveriam trazer o livro na próxima aula, pois iria “cobrar para 
nota”.  

 
 

(A12) 
161 
162 
163 

AA4 Cinco e pouco. Aí, professora, vai ficar assim, quando entregar 
o exercício é que... esse exercício vale um ponto, não é? Esse 
exercício? 

164 
165 

P A gente vai corrigir... Aí, eu vou passar na carteira de cada um e 
corrigir, vou dá... 

166 AA4 [ Um ponto? 
167 
168 

P [ Um ponto que eu prometi a vocês nisso daí. É uma forma de 
vocês (?)  

 

Em outros momentos, o encaminhamento para a aula seguinte era planejado 

a partir da interação professor-aluno em sala de aula. Isso ocorria, por exemplo, 

quando a professora copiava alguma atividade no quadro e giz e os alunos 

aproveitavam para interagir com ela sobre vários assuntos, dentre eles sugestões 

para assistirem a um filme que estivesse relacionado com o conteúdo. Como a 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

124

sugestão era bem aceita e percebendo que a aula já caminhava para uma 

conclusão, a professora, então, dava encaminhamentos sobre o filme, já para a aula 

seguinte: 

 

(A15) 

178 P Quem são os protagonistas? 
179 AO6 Leonardo Di Capri 
180 AA5 Vixi, então é ótimo, perfeito! 
181 P “Diamante de Sangue”, é? “Diamante de Sangue”. 
182 AO6 Hei, aquele bicho é muito feio (?) 
183 P Pronto, ... nós vamos planejar, vamos programar (?) 
184 AO6 Sou mais eu. 
185 P Então, vai ficar agendado, viu? 
186 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
187 P (?) ai, vamos depois fazer uma discussão sobre o filme. 
188 AO5 Quinta-feira! 

 

 
Percebemos que a professora aproveitava também o momento de 

encaminhamentos para informar aos alunos como havia planejado a atividade 

avaliativa para a aula seguinte. Nesse caso, percebemos também que ela já 

procurava dar algumas orientações de como os alunos deveriam se preparar, por 

exemplo, para a atividade de leitura, análise e produção de texto. Nos 

encaminhamentos, a professora ainda lembrava os alunos sobre algumas 

contribuições necessárias à realização das atividades na aula seguinte. Veja-se o 

fragmento abaixo 

 

(A16) 
162 
163 

  P Gente, atenção, oh! Eu estou querendo que', por favor! 
Vocês são:: colaborem com quinze centavos. 

164 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
165 P Quinze centavos para pagar a Ana Maria (?) 
166 AO8 (?) 
167 
168 
169 

P Vai ter uma linha de interpretação de texto. Primeiro, a 
gente vai discutir o texto e em seguida, nós vamos 
separar (?) em dois grupos, grupão que vai ficar... 

170 AO8 É para ler, o grupo de 1? 
171 
172 
173 

P Vão ser dois grupos. O grupo primeiro vai ler o texto, o 
outro vai ouvir e depois esse grupo que só ouviu, ele vai 
falar sobre o texto, vai dar sua opinião. 
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Verificamos que o momento dos encaminhamentos para a aula seguinte é 

marcado por ações que já preparam os alunos sobre como a aula será 

desenvolvida. Verificamos que esse momento pode ser caracterizado por 

encaminhamentos de atividade de aprendizagem para ser corrigida na aula 

seguinte, de preparação dos alunos para uma atividade avaliativa.  

O encaminhamento pode ser caracterizado, ainda, como o momento em que 

a aula de português é planejada e organizada, de modo que os sujeitos participantes 

possam estar preparados e informados sobre o que ocorrerá na aula seguinte. 

 

 

3.3.4 A conclusão 

 

 

A cena de conclusão ocorre no próprio momento de encerramento da aula. 

Em nossa análise, pudemos verificar que, em algumas aulas, esse momento era 

rigorosamente cronometrado pela professora. Assim, para poder concluir e, 

consequentemente, realizar todas as atividades planejadas para a aula, ela 

informava aos alunos o tempo que faltava para o encerramento. Quando percebia 

que não podia deixar de concluir a aula sem corrigir as atividades, a professora 

passava nas carteiras e anotava um “OK” no caderno de quem a tivesse realizado, 

conforme fragmento a seguir: 

 
 

(JC-A3)  
Oportunamente, avisa que só faltam vinte minutos para tocar e, 
diante disso, não irá corrigir oralmente a tarefa. Irá passar “um 
visto”, pois percebeu que alguns alunos nem iniciaram o 
exercício. Sai de carteira em carteira verificando e dando o seu 
“aval” para quem fez a atividade.   

 
 

Percebíamos também que, em algumas aulas, esse momento era planejado 

pela professora, mas não comunicado aos alunos. Isso ocorria, por exemplo, quando 

os alunos ainda estavam copiando algum assunto e a professora precisava encerrar 

a aula com a realização da chamada. Para que tivesse a constatação de que todos 

estavam presentes e poder também concluir a aula, a professora passava, então, 

uma lista para os alunos assinarem e, assim, dava por concluída a aula. Veja-se 

fragmento abaixo:  
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(JC-A9)  
Quando terminou de escrever o trabalho, ainda com os alunos 
copiando, a professora explicou cada uma das questões e disse 
que para concluir a aula eles assinassem a lista de frequência. 
Os alunos assinavam-na e iam embora. 

 
 

Em outras aulas, no entanto, notamos que o momento da conclusão foi 

caracterizado pelo próprio toque da sineta, que ecoava nos quatro cantos da sala de 

aula. Nesse caso, podemos constatar que, em alguns momentos, a professora já 

estava na cena da conclusão. Em outros, a professora ainda fazia a exposição do 

conteúdo quando os alunos lhe comunicavam que tinha que concluir a aula, visto 

que a sineta iria tocar em breve, como podemos observar nos fragmentos adiante:  

 
 
(JC-A4)  
No final, a professora disse que basicamente a prova está incluída 
no roteiro [...] A professora ainda estava explicando, quando a 
sineta soou sinalizando que a aula terminou.  
 
(JC-A15) 
Ao finalizar a explicação, comunicou que vai escrever só uma 
regra. Os alunos pedem que não, pois já vai tocar. A professora, 
então, senta e faz mais uma vez a chamada: estavam presentes 
vinte e três alunos. A aula é concluída com o toque da sineta. 

 
 

Verificamos, nos fragmentos aqui analisados, a ocorrência de cenas típicas 

do momento da conclusão da aula. Essas cenas nos mostraram que existe uma 

preparação para que a aula seja concluída, mesmo que o seu encerramento não 

seja marcado, por exemplo, com a fala da professora ou com a própria interação 

professora-aluno em sala de aula. O momento da conclusão da aula fecha o 

encadeamento que há na sequência da organização da aula por meio de outros 

momentos, como a abertura, o desenvolvimento e os encaminhamentos, os quais 

nos permitem diferenciar e identificar os componentes de uma aula, em relação à 

diversidade de acontecimentos que se desenrolam em sala, no processo de ensino 

e aprendizagem. 

No momento da conclusão, fecha-se, assim, o encadeamento dos momentos 

anteriores, ao longo do encadeamento de cenas da aula, cada uma com suas 

peculiaridades relativas ao processo de ensino e aprendizagem. Verificamos que as 

dezessete aulas, aqui analisadas, apresentaram uma sequência organizacional, 
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quase que em sua totalidade, em que cada um desses momentos foram marcados 

por diferentes rituais interativos, construídos na relação professora-aluno ou aluno-

aluno, em função dos objetivos de ensino e aprendizagem desses sujeitos, 

revelando, em certa medida, a complexidade das ocorrências intersubjetivas, 

teóricas e metodológicas mobilizadas na condução da aula de língua portuguesa, no 

Ensino Médio. 

 

3.4 SÍNTESE DAS ANÁLISES 

 

3.4.1 O discurso da sala de aula  

 

 

As aulas são estruturadas em função de tópicos voltados para a literatura e 

para a gramática. Nota-se que os tópicos de língua e de literatura são desenvolvidos 

dentro de um relativo equilíbrio de distribuição de carga horária, mas também sem 

aparentes fronteiras estanques, no que se refere a possíveis divergências entre 

áreas do conhecimento, e, assim, a eventuais abordagens excludentes sobre fatos 

da língua. No entanto, os procedimentos pedagógicos não conseguem promover 

esse equilíbrio em termos de uma aproximação entre os fatos da língua e os modos 

que se manifestam nos textos literários, o que resultaria numa intervenção curricular 

efetiva, em que as duas áreas de conhecimento estariam inter-relacionadas em face 

de um objetivo comum: a pedagogia da língua e da linguagem. Permanece ainda 

não superado, na escola, um discurso que reforça o divórcio entre a linguística e os 

estudos literários, tidos como domínios imiscíveis em alguns segmentos acadêmicos 

e educacionais.  

Embora marcado por certo desprestígio (pouco adotado pela professora e 

pouco frequente entre os alunos), o livro didático exerce um papel significativo na 

condução das aulas. Em várias ocasiões, a professora alterna suas explicações com 

anotações no quadro e a leitura dirigida desse livro. Percebemos que, em seu papel, 

ele apresenta uma dupla função de condutor da leitura e da escrita na sala de aula, 

e, em certa medida, o discurso da professora e conforma ao discurso da sala de 

aula, na formulação de conceitos e na adoção de certas concepções relativas à 

língua portuguesa e ao seu uso. 
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3.4.2  O livro didático e a linguagem 

 

 

A análise do livro didático aponta para o distanciamento entre o que é 

proposto nos documentos oficiais para o ensino de língua materna, assim como nos 

critérios de escolha desse material, e o que, de fato, é observado no manual a esse 

respeito. Essas propostas sugerem que o ensino e a aprendizagem de língua 

portuguesa devam fundamentar-se em abordagens interativas da língua e da 

linguagem, considerando-se sua natureza social e interativa, de modo que as 

práticas escolares com a língua não sejam deslocadas de seu uso em situações 

efetivas. Para tanto, os conteúdos de ensino seriam, então, relativos à linguagem, 

sempre explorada por intermédio de três práticas interdependentes, a saber: leitura, 

produção de texto e análise linguística.   

A análise revela, contudo, uma abordagem compartimentada, distribuída em 

capítulos descontextualizados no que se refere à realidade do aluno e às práticas 

docentes. O capítulo 22 define “a língua é dinâmica”, mas, apesar da tentativa de 

trabalhar a concepção de linguagem como atividade verbal, volta-se para uma 

abordagem centrada no uso padrão da língua. A idéia de diversidade, de trabalho 

para que o aluno seja um leitor e produtor de texto, crítico e consciente, com as 

competências mínimas necessárias para que possa refletir sobre a sua história 

social e sua cultura, permaneceu apenas na apresentação do manual.  

No entanto, salientamos que tais observações não desmerecem o manual 

como um todo, visto que entendemos que o livro didático ainda é, em grande parte 

da atividade escolar, único instrumento didático-pedagógico para alunos e 

professores, principalmente no Ensino Médio. Ao abordar o tema, a intenção é de 

que possamos conhecer melhor a realidade escolar, tendo em vista melhorias, por 

intermédio de intervenções e esclarecimento dos professores. Com isso, esperamos 

que estes possam, no seu trabalho com a língua, entender melhor a relevância do 

livro didático para um ensino de qualidade, em atendimento aos anseios e 

imperativos da sociedade. 
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3.4.3  As aulas e suas fases 

 

 

Nas análises, a aula língua portuguesa foi percebida como um evento 

complexo e heterogêneo que se realiza a partir da diversidade dos enunciados de 

seus participantes, conforme os objetos de discurso em circulação, a cada momento, 

ao longo da unidade tempo previsto. Assim, essa aula pode também ser entendida 

como uma espécie de encenação do ensino-aprendizagem, cujas ações objetivam a 

educação voltada para a língua e a linguagem. Na quase totalidade das aulas 

analisadas, essas cenas se organizam numa sequência de quatro conjuntos de 

ações distintas e ritualizadas, que distribuímos em quatro fases: a abertura, o 

desenvolvimento, os encaminhamentos para a aula seguinte e a conclusão. Em 

função de sua relevância para nossos objetivos na pesquisa, detemo-nos aqui 

apenas à segunda fase. 

O desenvolvimento configura-se na própria concretização do que a professora 

tem planejado para a aula: é marcado pelo encadeamento de várias ações, como a 

exposição do conteúdo curricular e outros procedimentos que dizem respeito ao 

ensino-aprendizagem desse conteúdo como, por exemplo, revisão, atividades 

escritas com o apoio do livro didático, leitura, análise e produção de textos, e 

avaliação.  

O desenvolvimento dessas ações, direcionado pela professora, está 

diretamente relacionado com a natureza das interações professora-aluno e aluno-

aluno, que caracterizam o contexto real de comunicação na sala de aula, 

considerado, aqui, um fator decisivo de aprendizagem.  

As aulas foram desenvolvidas a partir do planejamento dos conteúdos 

curriculares previstos para a série. Nesses conteúdos, foram trabalhadas questões 

de língua, como sintaxe, de texto e de literatura. Para poder explicar esses 

conteúdos, a professora, geralmente, copiava-os no quadro e depois explicava, ora 

sentada em sua mesa, ora se dirigindo ao centro da sala, quando os alunos lhe 

informavam que não estavam entendendo. 

Apesar de todo o conteúdo curricular previsto estar disponível no livro 

didático, a professora procurou outros livros para expor o assunto, ou até mesmo 

apostilas, que apresentavam, muitas vezes, uma qualidade de conteúdo inferior ao 
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do livro didático. Tal procedimento levou os alunos a subutilizar o livro didático e a 

trazê-lo para sala de aula apenas quando a professora pedia.    

A exposição dos conteúdos curriculares sobre questões de língua foi feita por 

meio de um enfoque bastante estrutural. As questões de sintaxe sobre concordância 

verbal e colocação pronominal, por exemplo, foram explicadas por meio de 

enunciados previstos e prontos que, em muitos casos, afastavam-se dos usos 

ordinários da língua dos alunos, em seu cotidiano. A professora procurou enfatizar, 

em seu discurso, que o estudo dessas questões iria fazer com que eles 

aprendessem mais a língua. Contudo, foi percebido um ensino sem articulação com 

os textos que eram produzidos pelos alunos e com as questões de literatura. 

Os procedimentos de ensino-aprendizagem envolvem atividades escritas com 

o livro didático e outros livros, correção de atividades, revisão, apresentação de 

seminários, leitura, análise e produção de textos e provas. Durante as atividades 

escritas com o apoio do livro didático, como a maioria dos alunos não traz o livro 

para a sala de aula - já que nem sempre ele era adotado, a professora usa, como 

estratégia de motivação, atribuir um ponto para quem fizer a tarefa. Essa prática 

proporciona aos alunos uma maior interação, tanto entre si como com a professora, 

resultando numa melhor concentração nas atividades escritas. Estas, por outro lado, 

quer em grupo, quer individuais, interferem positivamente na aprendizagem quando 

há o acompanhamento da professora.   

A professora trabalha a escrita com apoio de outro livro especificamente para 

exercitar os usos de algumas particularidades léxicas e gramaticais. Aqueles que 

não dispõem desse material, têm que copiar as questões que a professora insere no 

quadro de giz. Durante esse procedimento de cópia, que toma todo o primeiro e 

parte do segundo horário da aula, os alunos costumam interagir entre si e com a 

professora sobre diversos assuntos, mas, em nenhum momento, procuram discutir 

as questões de língua abordadas no exercício escrito. Foi constatado que, no livro 

didático, há atividades escritas semelhantes à que a professora traz para a sala. 

Para a correção das atividades escritas, a professora dirige-se ao centro da 

sala, abre o livro e solicita respostas aos alunos. Algumas vezes, ela utiliza a 

estratégia de fazer perguntas à turma e não a um aluno, especificamente. Nesse 

caso, a resposta é retomada em uma voz coletiva dos alunos, mas sem pararem em 

nenhum momento para discutir com a professora sobre o porquê de suas respostas. 

Tanto nas aulas em que a correção é realizada com auxílio do livro didático como 
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também com auxílio de outro livro, observou-se uma atividade mecânica de 

perguntas e respostas. 

Por meio de exercícios com questões sobre a organização estrutural da 

língua, os alunos são levados a corrigir suas atividades escritas com base em usos 

da língua já previstos e prontos, sem uma aparente motivação para refletirem sobre 

outros usos possíveis. Essa prática docente resulta em certa dificuldade, por parte 

dos alunos, quando lhes é solicitado refletir sobre o funcionamento da língua, 

considerando a sua diversidade de usos em textos escritos encontrados no seu 

cotidiano.  

A aula de revisão do conteúdo curricular de língua e de literatura parece 

provocar uma maior motivação dos alunos para assistir às aulas, assim como para 

intensificar sua participação nas discussões. No entanto, como a professora procura 

trabalhar com a leitura de regras, a motivação inicial restringe-se, em seguida, à fala 

da professora com uns poucos alunos, próximos a ela. Entendemos que essa falta 

de motivação seja reflexo de uma prática docente, em que questões de língua são 

trabalhadas a partir de reprodução de enunciados artificialmente produzidos, 

atrelados à orientação de uma concepção normativo-prescritiva de ensino de língua 

materna que se encontrava no livro adotado. Apesar de a professora ter 

demonstrado em sua entrevista não gostar do livro didático, ela segue a mesma 

metodologia ali adotada. 

Nos seminários, é possível observar o quanto os alunos se envolvem nas 

atividades escritas em que são motivados a entender o funcionamento da língua, por 

meio dos diversos usos nela manifestados. A busca por descobrir as regularidades 

do funcionamento interativo da língua, por meio de textos orais e escritos, em 

práticas discursivas as mais diversas, pode resultar na descoberta, pelo aluno, de 

irregularidades no funcionamento da língua, se a investigação, proposta na prática 

docente, voltar-se para usos da norma padrão na modalidade escrita. Caso 

contrário, os alunos não entenderão o porquê da inadequação de determinados 

usos, uma vez que estes podem estar adequados ao contexto de interação verbal 

em que esses usos estão inseridos. Por isso, entendemos que uma prática docente 

que oriente os alunos para investigar questões de língua, refletindo sobre o seu 

funcionamento, contribui, significativamente, para que eles ampliem suas 

competências na oralidade e na escrita em língua portuguesa. 
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Nas atividades de leitura, análise e produção de texto, observa-se uma prática 

direcionada à atividade escrita conduzida de uma forma dicotômica, em que os 

encaminhamentos são feitos por etapas: primeiro, a professora pede aos alunos 

para analisar o sentido da palavra no texto e, por meio desse sentido, classificar a 

que categoria ela pertence; em seguida, ela pede aos alunos para dizer qual a 

temática do texto e em que tempo verbal se encontram os enunciados que 

compõem a narrativa. Não parece haver uma relação entre os objetivos desses dois 

procedimentos, de modo que os situem num continuum do processo de ensino da 

língua materna. Ao tentarem compreender por que determinadas palavras, no texto, 

não são tomadas como exemplos ou como membros de certa categoria, como já 

haviam estudado, os alunos costumam receber uma justificativa baseada apenas no 

aspecto semântico da palavra: nesses casos, a explicação se apóia no argumento 

de que esse item em questão muda de categoria porque (quando), no texto, ele 

apresenta outro sentido.  

A atividade escrita da prova é utilizada para concluir as avaliações de cada 

bimestre. Nessa atividade, os alunos demonstram certa dificuldade para responder 

às questões que dizem respeito a algumas expressões do conteúdo literário. Em 

relação às questões de língua, não muito diferentemente das de literatura, os alunos 

não compreendem os termos usados para nomear as questões de língua já 

exploradas em sala de aula. Contrariamente ao que ocorrem durante as aulas, 

essas questões são retomadas, na prova, a partir de um contexto discursivo, visto 

que remetem a um texto ali reproduzido, e não a frases isoladas, como ocorre no 

procedimento de ensino a que estão acostumados. 

 Essa dificuldade está associada, em parte, ao fato de os alunos só terem 

trabalhado o conteúdo curricular de língua portuguesa por meio de exercícios 

escritos estruturais, voltados apenas para a descrição e a norma, a partir de 

enunciados deslocados de um co(n)texto. No entanto, na prova, foi-lhes solicitada 

uma atividade que exigia um conhecimento reflexivo sobre o funcionamento da 

língua, a partir de um texto escrito. Por sua vez, as questões avaliativas tendem a 

ser estanques, umas em relação às outras, e não levam o aluno a perceber que os 

tópicos de língua podem, em algumas situações, ser articuladas com as de 

literatura. 

Com isso, as análises revelaram que, em sua feição geral, as atividades 

escritas relacionadas às questões de língua apresentam-se atreladas a uma 
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orientação normativo-prescritiva e, via de regra, tendem a ser apoiadas em 

enunciados prontos, desvinculados das práticas discursivas dos alunos em suas 

interações verbais cotidianas. Esse afastamento entre a língua efetiva dos alunos e 

a língua das práticas escolares resulta na dificuldade dos alunos em 

compreenderem, na aula de português, que os conteúdos gramaticais têm relação 

direta com o funcionamento da língua, em suas modalidades oral e escrita. 

 

 

3.5 ENCAMINHAMENTOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

Os encaminhamentos aqui apontados são o fruto de uma reflexão sobre os 

resultados da pesquisa. Assim, sugerimos alguns encaminhamentos, como 

contribuição para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio, em extensão à 

Educação Básica, como um todo. 

 

 

3.5.1 Sobre a prática docente 

 

 

■ Deve-se evitar o trabalho apenas com regras, pois isso leva o aluno a 

memorizar questões de língua somente para realizar atividades avaliativas, em 

especial, a prova. Com isso, sugerimos que, em sua prática docente, o professor 

incorpore atividades de incentivo ao estudo relacionado com a problematização de 

questões de língua, nos diversos contextos de interação verbal. Tais atividades 

poderão ser apresentadas em sala de aula por meio de seminários, mesas-

redondas, entrevistas e depoimentos sobre as questões em análise ou, até mesmo, 

em dramatizações dos resultados do estudo. Nesses casos, o professor poderá 

convidar outros colegas, como o professor de Artes, por exemplo, e, assim, 

fortalecer a relação entre as disciplinas, com o reforço da noção de 

interdisciplinaridade. Esse entrelaçamento entre teoria e prática é também sugerido 

no Parecer CNE/CP n. 11/2009, que trata de uma proposta de experiência curricular 

inovadora para o Ensino Médio, ao indicar que 
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[...] o projeto político-pedagógico de cada unidade escolar deve 
materializar-se no entrelaçamento entre trabalho, ciência, tecnologia 
e cultura, com indicativos, tais como: [...] incorporar nas práticas 
didáticas, como princípio educativo, a metodologia da 
problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à 
curiosidade e ao desenvolvimento do espírito inventivo; promover a 
aprendizagem criativa como processo de sistematização dos 
conhecimentos elaborados, como caminho pedagógico de superação 
da mera memorização.     

 
 

■ A escola deve incentivar a criação de grupos de estudos, por meio de uma 

política de monitoria que viabilize e incremente as atividades coletivas e o 

acompanhamento das atividades individuais. Lembramos que, nos questionários, os 

alunos revelaram que aprendem muito com os colegas. Além disso, a observação de 

sala de aula revelou que eles preferiam discutir com os colegas as questões de 

língua e, muitas vezes, não procuravam a professora para tirar as possíveis dúvidas.  

A esse respeito, de acordo com o citado Parecer, a escola deve oferecer atividades 

de estudos e de reforço da aprendizagem. A partir disso, sugerimos que essas 

atividades possam ser desenvolvidas por alunos da própria turma, selecionados 

para serem monitores da professora, e que sejam por ela orientados. 

■ A partir do conhecimento literário, o professor pode apresentar exemplos 

que se aproximem da norma padrão e, consequentemente, da norma culta. Só 

assim, o aluno compreenderá que as questões de literatura podem também estar 

articuladas com as de língua, uma vez que tanto estas como aquelas dizem respeito 

à disciplina Língua Portuguesa. Sobre essa articulação, os PCNEM (BRASIL, 1999, 

p. 144) afirmam que, 

 
 

Ao ler o texto, muitos educadores poderão perguntar onde está a 
literatura, a gramática, a produção dos textos escritos, as normas. Os 
conteúdos tradicionais foram incorporados por uma perspectiva 
maior, que é a linguagem, entendida como um espaço dialógico, em 
que locutores se comunicam. Nesse sentido, todo conteúdo tem seu 
espaço de estudo, desde que possa colaborar para os objetivos das 
competências em questão. (Op. cit., p. 144) 

   
 

■ O professor deve procurar trabalhar com os textos produzidos pelos alunos 

para poder, a partir deles, apresentar exemplos de usos de questões de língua, 

trabalhadas em sala de aula, que se aproximem da norma padrão ou se afastem 
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dela. A partir dessa prática, o professor não irá, por exemplo, ocupar seu tempo com 

o cotejo de listas de regras gramaticais descontextualizadas, ou reduzir sua aula a 

esse procedimento. Com isso, espera-se uma aula voltada para a reflexão sobre o 

funcionamento da língua, considerando usos mais regulares e outros usos possíveis 

que, muitas vezes, não fazem parte da prática linguística dos alunos, mas cujo 

conhecimento é importante, visto que o ajudará a ampliar a sua competência 

linguística e, dessa forma, a prepará-lo para a vida em sociedade. Ao abordar sobre 

esse assunto, Geraldi (2003, p.193) afirma que é impossível 

 
[...] prever todas as atividades de análise linguística que podem 
ocorrer numa sala de aula. Em outras oportunidades já distingui tais 
atividade levando em conta uma certa categorização de problemas 
que, em emergindo em textos de alunos, poderiam orientar as 
reflexões possíveis, comparando os recursos expressivos usados 
pelos alunos e os recursos expressivos mais próprios da assim 
chamada língua culta. Esta categorização seguia basicamente os 
seguintes aspectos: [...] problemas de ordem sintática, centrados na 
reflexão sobre diferentes formas de estruturação dos enunciados e 
as correlações sintagmáticas do tipo concordância, regência e ordem 
dos elementos no enunciado.  
 
 

■ O professor deve procurar trabalhar os usos da língua, levando em conta a 

linguagem em funcionamento, concretizada por meio das diversas funções que ela 

desempenha na interação verbal. Nesse caso, a prática docente deve estar voltada 

para o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa numa perspectiva interacional 

e funcional, em que os fenômenos linguísticos são tratados como produto e 

processo da interação humana, da atividade sociocultural. Oliveira e Wilson (2008, p. 

239) reforçam essa ideia ao afirmar que a abordagem funcional pode ser 

considerada valiosa para a atividade de ensino de língua, uma vez que 

 
 

a) os usos linguísticos são forjados e organizados nos contextos de 
interação, nas situações comunicativas e, a partir daí, se 
sistematizam para formar as rotinas ou padrões convencionais de 
expressão; 
b) as funções desempenhadas pela língua são motivadas por fatores 
externos, e é possível em alguns níveis de análise, como o textual e 
o morfossintático, se chegar à depreensão dessas funções. 

 
 

■ Nas avaliações, devem-se desenvolver atividades de leitura, análise e 

produção de texto, que levem em conta uma concepção interacional e funcional da 
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língua. Ao abordar essa temática, Antunes (2009, p. 218) considera que o professor 

deve perceber que  

 
 

[...] ensinar língua e avaliar ensino de línguas são atividades que 
refletem concepções que temos acerca do que é uma língua [...] Sob 
a perspectiva de uma língua que se constitui atividade funcional e 
interativa, as práticas de ensino e de avaliação não podem deixar de 
ser também funcionais e interativas.   

     
 

 
3.5.2 Sobre o trabalho com o livro didático 

 

 

■ O professor deverá fazer uso desse material, mas com a consciência que 

se trata uma ferramenta de ensino e não um fim em si mesmo. Ele deverá perceber 

que os alunos só não fazem uso do livro didático, se forem não incentivados para 

isso. Em época de prova, para consulta, esse é o material a que o aluno tem mais 

acesso, aliado às apostilas que o professor traz para sala de aula. Por outro lado, 

cabe ao professor ampliar o que o livro traz como suporte para suas ações de 

ensino, através do estudo continuado dos assuntos que constituem os conteúdos de 

suas aulas. Encontramos suporte para nossa sugestão em Furtado da Cunha e 

Tavares (2007, p.15), ao afirmarem que, para a aula de português passar a ser 

menos “enfadonha” e “cansativa”, a primeira iniciativa “[...] seria um conhecimento 

mais amplo por parte do professor sobre a estrutura e o funcionamento da língua”. 

■ Em atividades de leitura, análise e produção de textos, é preciso que o 

professor procure, sempre que possível, trabalhar com o material disponível no livro 

didático, a fim de que possa amenizar o tratamento muitas vezes estanque que ali é 

dado às áreas de conhecimento (estudo da literatura, da gramática e da produção 

textual). Espera-se que o aluno compreenda que se trata de um livro para a 

disciplina Língua Portuguesa e que, consequentemente, as questões ali retratadas 

não podem ser estudadas isoladamente.  
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3.5.3 Sobre a formação do professor de língua portuguesa 

 

 

Inserimos, aqui, algumas sugestões para os cursos de licenciatura em Letras, 

uma vez que a nossa investigação centra-se nas questões que envolvem a Língua 

Portuguesa no Ensino Médio: 

■ Em suas práticas de ensino, os cursos de Letras devem propor um trabalho 

com os livros didáticos, para que os futuros professores estejam mais preparados 

para analisar e, em decorrência, utilizar, de modo adequado, aqueles que melhor 

atendem às expectativas da educação nacional. 

■ Nas disciplinas voltadas para os estudos da linguagem, assim como em 

disciplinas de prática de ensino, deve ser enfatizada a importância de um 

conhecimento teórico e prático das informações linguísticas disponíveis na 

academia, para bem equacionar o tratamento que o futuro docente dará ao ensino e 

à aprendizagem da língua materna. Para isso, faz-se necessário um trabalho de 

sensibilização nos cursos de Letras para que professores formadores e alunos em 

formação entendam que esses conhecimentos devem ser repassados para os 

alunos do Ensino Médio de modo distinto do que ocorre na universidade (em função 

de um reforço do componente didático-pedagógico desses cursos).  

■ Nas disciplinas de prática, sempre que possível, os cursos de Letras devem 

pensar em trabalhar questões que envolvam a articulação entre língua e literatura. 

Isso de dará em conformidade com o Parecer CNE/CES nº 492/2001 e a Resolução 

CNE/CES 18/2002, que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Letras, cujos conteúdos básicos caracterizadores devem estar ligados aos Estudos 

Linguísticos e Literários.  

■ Em parceria com escolas de Ensino Médio, os cursos de Letras poderão 

oferecer uma atividade em que o seu aluno em formação possa atuar como “Agente 

da Aprendizagem41”. Essa atividade poderá ser desenvolvida nas disciplinas de 

Estágio Supervisionado, na forma de uma prática de reforço na disciplina Língua 

Portuguesa, diretamente com os alunos e em parceria com o professor dessa 

disciplina. Nessa atividade, procura-se trabalhar as questões de língua a partir de 

usos que estejam relacionadas com a interação verbal cotidiana dos alunos, em  

                                                 
41 Este trabalho já foi sugerido à Secretária de Estado de Educação e Cultura do nosso estado. 
Contudo, não foi ainda posto em prática. 
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reforço ao que é ministrado pelo professor, conforme o programa curricular da 

disciplina. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao abordarmos os vários discursos relativos ao ensino-aprendizagem de 

língua portuguesa no Ensino Médio, tanto nos vários documentos relativos às 

políticas educacionais e aos encaminhamentos didático-pedagógicos pertinentes, 

como nas práticas efetivas em uma escola pública, verificamos que “o ensino que se 

deseja” ainda não encontra ecos efetivos no “ensino que se faz”, em termos de 

correspondência – ou adoção – teórica e metodológica.  

Pelo que se observou, em sala de aula – “o ensino que se faz”, a prática 

docente tende a se afastar daquilo que é sugerido nos documentos oficiais pelos 

PCNEM (BRASIL,1999) e nos dois documentos elaborados, posteriormente, para 

subsidiar as orientações desses Parâmetros (PCN+, BRASIL, 2002; Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, BRASIL, 2006), cujos encaminhamentos apontam 

para um ensino-aprendizagem de língua portuguesa fundado na pluralidade das 

manifestações linguísticas e discursivas possíveis na interação de diferentes 

instâncias sociais. Nesse caso, considera-se que tal interação proporcione ao aluno 

construir seus conhecimentos ao mesmo tempo em que amplia suas competências 

relativas ao uso adequado da linguagem em diferentes situações. O que vimos, no 

entanto, foi um ensino tendente a uma visão parcial da língua, mais centrado nas 

atividades do currículo escolar, sem maiores oportunidades aos alunos de 

entenderem a natureza da língua em sua totalidade, na complexidade de seus usos 

possíveis. Embora coerentes com as atuais contingências escolares, acreditamos 

que tais atividades poderiam ser mais eficazes se aliadas a um suporte teórico e 

metodológico claro, em sintonia com os avanços acadêmicos pertinentes e com o 

que pressupõem os documentos que orientam as políticas públicas para a educação 

nacional. 

Vale salientar que a prática docente também tende a se afastar de outros 

documentos, já abordados neste estudo, em que pesquisadores, por meio de 

diversas publicações, buscam discutir, refletir e sugerir ações que visem à melhoria 

do ensino e da aprendizagem da disciplina Língua Portuguesa na Educação Básica. 

Tal constatação dá a entender que o resultado das pesquisas sobre a problemática 

está ainda longe das práticas escolares. Certamente em razão de limitações 

profissionais do docente, como, por exemplo, não ter uma formação na área ou uma 

formação continuada ainda não adequada à sua atuação em sala de aula. 
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Considerados os seus limites práticos, e apesar de este estudo ter nos dado 

respostas às nossas indagações naquilo que nos propusemos investigar, temos 

consciência de que muitas questões sobre o ensino e a aprendizagem da disciplina 

Língua Portuguesa permanecem abertas. Por isso, restam alguns desafios, entre 

eles, a necessidade de pesquisas aliadas à intervenção de sala de aula, a partir do 

que foi constatado neste estudo. Em linhas gerais, pensamos algumas alternativas, 

em que propostas positivas sejam informadas por teorias fundamentadas: 

a) No que tange às concepções de língua e linguagem assumidas neste 

estudo, uma pesquisa em que as contribuições para o ensino e a aprendizagem de 

língua materna no Ensino Médio pudessem ser aplicadas e analisadas no contexto 

efetivo de interação em sala de aula, em diversas escolas da rede estadual de 

ensino, tanto da capital como do interior do estado. Nesse caso, uma investigação 

sobre a prática docente quanto ao tratamento dado às questões de língua, a partir 

de uma perspectiva interativa e funcional, em que os fenômenos linguísticos sejam 

tratados como produto e processo da interação humana, na atividade sociocultural.  

 b) Um estudo mais criterioso sobre os livros didáticos que são 

disponibilizados pelo PNLDEM, uma vez que nossa análise apontou para o 

distanciamento entre o que é proposto nos documentos oficiais e o que, de fato, é 

observado no livro didático. Esse distanciamento também foi observado quanto ao 

que é previsto nos critérios de escolha desse material. Esse estudo deve ser 

assegurado ao professor, para que ele possa se apropriar dos conhecimentos 

teóricos e práticos necessários a uma utilização adequada desse material em suas 

aulas. 

c) Uma investigação nas disciplinas de práticas pedagógicas nos cursos de 

licenciatura em Letras, a fim de que se possa verificar que orientações são dadas 

aos professores em formação, no que concerne às questões de língua e literatura no 

Ensino Médio. Lembramos que a análise indicou certa limitação do professor quanto 

a conhecimentos específicos da área dos estudos da linguagem, sobretudo no que 

se refere às relações entre língua e literatura.  

d) Um estudo nas Secretarias de Educação, municipais e estaduais, para 

investigar como seus cursos de formação continuada têm orientado os professores 

de Língua Portuguesa, com relação a três práticas interdependentes e essenciais ao 

ensino dessa disciplina, a saber, a leitura, a produção de texto e a análise 

linguística. Os resultados desse estudo devem ser traduzidos em cursos de 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

141

formação continuada, com o suporte de encaminhamentos didático-pedagógicos 

pertinentes. 

Cientes, ainda, dos limites de nossa pesquisa, lembramos agora das 

inúmeras questões que envolvem nosso objeto teórico, as quais, por diferentes 

razões, deixaram de ser mais exploradas. Não aprofundamos, por exemplo, uma 

alternativa teórico-metodológica sobre a articulação entre língua e uso, até mesmo 

porque, a rigor, nosso objetivo não era realizar uma intervenção, mas conhecer 

como efetivamente a aula de português ocorre na última etapa da Educação Básica.  

 Por fim, faz-se necessário esclarecer que este estudo mostra que há 

necessidade de mais pesquisas voltadas para as questões de como a aula de 

português efetivamente se dá em sala de aula. Percebemos que é relevante falar 

sobre questões de língua a partir do contexto em que essas questões são tratadas. 

O contexto de sala de aula é muito plural e, às vezes, nós, pesquisadores, até 

mesmo com resultados de estudos já consolidados, temos que nos voltar a esse 

contexto, afinal é onde a aula acontece, onde o ensino se faz. Por isso, acredito que 

este estudo vai guiar e suscitar outros pesquisadores que, assim como nós, ainda 

estão inquietos e insatisfeitos com o rumo que a educação vem tomando em nosso 

país, principalmente quando se trata do ensino e da aprendizagem da língua 

materna. É preciso, pois, que se chegue mais perto da escola com uma atitude e 

uma proposta de investigador, mas também de professor, para percebemos que é 

no seu interior, a sala de aula, onde efetivamente a educação acontece.   

Por isso, não podemos deixar resultados expressivos aqui apontados 

ficarem guardados nas estantes das universidades. Temos que pensar em como pôr 

em prática ações urgentes de intervenção, como, por exemplo, mais cursos de 

formação continuada, publicações com propostas práticas de ensino e, além disso, 

avanços nos estudos da temática, que venham elucidar e repensar pontos que aqui 

ficaram ainda obscuros. 
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Escola Estadual Anísio Teixeira 
Sala: 10 (duas aulas) 

 
Aula de Língua Portuguesa na sala da segunda série do Ensino Médio. O 

turno é o vespertino. A professora responsável pela turma é graduada em Letras 
com uma atuação na área há mais de vinte e cinco anos. 

A aula, no dia 29/08/2006, começou pontualmente às 13h30. A professora 
inicia perguntando sobre o que ocorrera na última aula. Alguns alunos falaram que 
foram ao Auditório e ela havia passado um texto. Havia, na sala 10, vinte e dois  
alunos42. Ao iniciar a aula, a professora foi ao quadro e passou uma atividade43, a 
saber:   
 
1 No texto (Construção, de Chico Buarque) aparece uma sequência de verbos: 
beijou, atravessou, partiu, ergueu, sentou, comeu, bebeu, dançou, tropeçou, flutuou, 
acabou, agonizou. O que exprimem estes verbos? 
 
2 Tais verbos situam os fatos em que tempo? 
 
3 Que tipo de fato esse tempo indica? 
 
4 A que modo verbal pertencem? 
 
5 Em que voz verbal se apresentam? Justifique. 
 
6 Qual é o radical do verbo subir, sentar, correr e beber? 
 
7 Aponte um verbo que aparece na forma nominal. Que forma nominal é essa? 
 
8 Aponte dois verbos do texto que apareçam no modo subjuntivo. 
 
9 Indique os elementos mórficos que compõem os verbos seguintes:  
a) contássemos;  
b) amávamos; 
c) partiras; 
d) andaríamos. 
 
10 Em que voz verbal se encontram os verbos seguintes: 
a) A prova será adiada. 
b) Crianças gostam de sorvete. 
c) Reformam-se roupas. 
d) As aulas serão (ria) ministradas pelo professor. 
e) Os deuses castigam os fracos. 

                                                 
42 Havia dois deficientes visuais e três surdos-mudos, sendo um deles que está perdendo a visão. A 
professora se comunica com os alunos através da linguagem de sinas. Apesar de sentir dificuldade, 
ela tenta reproduzir o que sabe dessa linguagem.  

43 A professora justificou que escreve no quadro porque tudo na escola, apesar de ser pública, é 
pago. Como o atual diretor está facilitando para que se tenham mais cópias, ele mesmo solicita que 
diminuam o número, a fim de que possa atender a todos. Vale salientar que os alunos dispõem de 
livro didático, mas o texto a professora trouxe para acrescentar ao que existe no livro. 
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→ O procedimento dessa atividade, segundo a professora, é explicar o conteúdo 
dentro da questão. 
 
→ Neste dia, a aula foi interrompida, pois os alunos pararam para aplicação da 
Olimpíada de Matemática.  
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Escola Estadual Anísio Teixeira 
Sala: 09 

 
 
Data: 31 de agosto de 2006 
Horário: 13h10 às 13h50 (apenas uma aula) 
 

Não há chamada oral para detectar alunos presentes na sala. Passa-se uma 
lista para assinatura. 

Nesta turma havia vinte e sete alunos. A professora iniciou a aula 
perguntando se já tinha marcado a entrega dos textos sobre as crônicas (não tive 
acesso a essa atividade). A turma foi dividida em dois grupos: um leria o livro 144 e 
outra o livro 245. 

A professora fez a atividade do livro didático46 na página 233. Aulas sobre 
verbos. De uma forma bem instrumental, os alunos respondiam às questões 
conforme a professora ia perguntando. Todos responderam ao mesmo tempo às 
questões. Entre uma questão e outra, a professora perguntava se os alunos sentiam 
dificuldade. Estes disseram que não. 

A professora pediu para que os alunos abrissem o livro na p. 233 e, sem 
contextualizar, explicava isoladamente a gramática (análise morfológica, elementos 
mórficos, formas nominais (às vezes citava uma referência, no caso a música 
Construção, sem que o aluno estivesse com esse texto para possíveis retomadas), 
vozes do verbo. 

Para responder à questão 10 (p.233), a professora dividiu turma em dois 
grandes grupos. Antes, ela foi ao quadro explicar como se fazia uma análise 
morfológica. Para tanto, justificou a diferença entre análise mórfica e morfologia: 
 
Ex.: Cantássemos 

Radical: cant 
Vogal temática: a 
Tema: canta 
Desinência modo temporal: sse 
Desinência número pessoal: nos 

  
Ao expor esse exemplo, os alunos interrompem a professora dizendo que não 

entenderam. Esta explica, através do exemplo, a dúvida. Os alunos ficam calados e 
a professora pede para que eles continuem respondendo à questão, conforme o 
exemplo dado.  

 
 
 
 

                                                 
44 SCLIAR, Moacir. Um país chamado infância. V. 18 crônicas. Coleção para gostar de ler. 7 ed. 
São Paulo: Ática, 2002. 

45 SABINO, Fernando; AZEVEDO, Artur; ASSIS, Machado. Histórias divertidas. V. 13, Coleção Para 
gostar de ler. São Paulo: Ática, 2002.  

46 SARMENTO, L. L; DOUGLAS, T. Português: literatura, gramática e produção de texto. São Paulo: 
Moderna, 2004. 

 



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

152

Sala 10 – 2ª série 
Aula do dia 12 de setembro de 2006 

 
 

A professora destinou as duas aulas de hoje, das 13 às 13h50 e 13h51 às 
14h40, à orientação de um trabalho que será exposto na Feira de Ciências da 
Escola, que neste ano comemora os 32 anos de Fundação da Escola Estadual 
Anísio Teixeira. 

Primeiramente, pediu aos alunos que escolhessem os grupos. Para isso, 
teriam que escolher o tema (o gênero a ser trabalhado todo narrativo47: piada, 
poemas, crônicas, contos, entre outros), e os componentes. Esses trabalhos estão 
inseridos numa apresentação da turma, cuja demonstração é “Nossos textos, 
nossas línguas”. 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
47 A aula de Língua Portuguesa já se caracteriza por contemplar os conteúdos da Língua, Literatura e 
redação.  
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ANEXO 2 – JORNAL DE CAMPO48 

PRIMEIRA ETAPA: OBSERVAÇÃO 

DIAGNÓSTICA  

PERÍODO: ABRIL A JUNHO DE 2007   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Local: Escola Estadual Anísio Teixeira. Número de alunos matriculados em 2007: 1850, assim 
distribuídos em três turnos: matutino, vespertino e noturno. Nossa pesquisa investigou o turno 
vespertino. No total, nesse turno estão matriculados 638 alunos nas três séries do Ensino Médio. 
1ª série: 1T1 (45); 1T2 (42); 1T3 (43); 1T4 (42); 1T5 (39); 1T6 (42); 1T7 (43). 2ª série: 2T8 (42); 2T9 
(42); 2T10 (40); 2T11 (42); 2T12 (36). 3ª série: 3T13 (47); 3T14 (47); 3T15(46). 
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Data Aula Turma Total – 

hora-aula 

Tema/Conteúdo/Atividade 

30/04/07 A1 2T11 02 Sintaxe de concordância - 
concordância do verbo ser mais 

adjetivo. 
07/05/2007 A2 2T12 02 Atividade individual – exercícios 

no livro didático. 
14/05/2007 A3 2T12 02 Atividade em grupo – exercícios 

no livro didático  
28/05/2007 A4 2T11 02 Apresentação de trabalho – uso 

inadequado da Língua 
Portuguesa. 

04/06/2007 A5 2T12 02 Revisão – sintaxe de 
concordância: livro didático; 
Parnasianismo: livro didático 

11/06/2007 A6 2T11 02 Aplicação de uma avaliação para 
nota: prova. 

18/06/2007 ------ ------ ------ Encerramento desta etapa – 
conversa com a professora. 

TOTAL   12  
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JORNAL DE CAMPO – AULA 1  
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 30/04/2007 
 

Escola Estadual Anísio Teixeira, sala 11. Hoje, 30/04/2007, assisti a duas 
aulas nesta sala com a professora, das 13h às 14h40. Assim que entrei, a 
professora me apresentou. Disse aos alunos que eu estava observando as suas 
aulas, pois estava recolhendo dados para minha pesquisa do doutorado. Verifiquei 
que os alunos já haviam sido comunicados da minha presença. 

Neste dia havia na sala 20 (vinte)49 alunos. A professora iniciou a aula 
comunicando que hoje eles iriam estudar concordância verbal. Expôs, portanto, no 
quadro o assunto sobre a concordância do verbo ser + adjetivo. Após escrever 
alguns tópicos no quadro, fez a chamada. Apesar de o assunto ser explorado no 
livro didático50 (Português –volume único – Douglas Tufano), a professora preferiu 
utilizar o quadro. O conteúdo é apresentado nas p. 312-321. Salienta-se que as 
páginas 319-321 são destinadas à aplicação da teoria. 

Os alunos passam aproximadamente 20 (vinte) minutos copiando o conteúdo 
do quadro. O tempo todo eles são interrompidos por colegas de outras salas. Alguns 
alunos deixam a sala na hora da explicação da professora. 

Ao explicar o conteúdo, a professora contextualiza a importância de conhecer 
a Língua Portuguesa culta. Ressalta que, apesar de com os “coleguinhas”, na praia, 
entre outros ambientes informais, eles empregarem a língua coloquial, o 
conhecimento da língua culta faz-se necessário, uma vez que eles vão precisar 
desse conhecimento em concursos e em outras situações do dia-a-dia. 

Durante a explicação, os alunos assistem atentos à explicação da professora. 
Ela faz algumas indagações acerca do assunto e, imediatamente, é atendida pelos 
alunos: um colega lá da ponta responde que “o adjetivo variou no exemplo ‘A 
aspirina é boa para dor de cabeça’ porque o substantivo ‘aspirina’ veio com artigo 
‘a’”. No que a professora confirmou a resposta do aluno. 

Perguntou se havia mais alguma dúvida, o silêncio foi total e, assim, ela 
passou para os casos de concordância com “anexo” e “incluso”. 

Mais uma vez, os alunos voltam a copiar o assunto. O silêncio da sala é 
interrompido apenas por um ou outro aluno que não entende a escrita da palavra e 
pergunta à professora como o vocábulo é escrito. 

Durante a explicação desses casos, os alunos interagem mais com a 
professora. Ela enfatiza que é só observar os casos, pois com o tempo eles vão se 
acostumando.  

A professora interrompe a aula para fazer mais uma vez a chamada. Alega 
que observou a ausência de alguns alunos que estavam na primeira aula e não se 
encontravam mais em sala de aula. 

Ao término da exposição, pediu aos alunos que abrissem o livro na página 
312 e respondessem aos exercícios. Como apenas 04 (quatro) estavam com esse 
material, ela disse que iria atribuir 1,0 (um) ponto a quem resolvesse os exercícios. 
Lembrou que todos deveriam trazer o livro na próxima aula, pois iria “cobrar para 
nota”. 
 

                                                 
49 Segundo a professora, o número reduzido de alunos deve-se ao fato do feriado do dia 01/05/2007. 
50 A partir de agora LD. 
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ALGUMAS OBSERVAÇÕES: 
 
1 Por que a professora não explora o assunto diretamente do LD? 
 
2 Percebi que nem todos alunos estavam com o livro. Será que o professor não 
gosta do livro?           
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JORNAL DE CAMPO – AULA 2 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 07/05/2007 
 

Hoje, 07/05/2007, assisti a duas aulas na sala 12 com a professora, das 16h 
às 17h25. Como ainda não tinha sido apresentada na turma pela professora, ela me 
pediu que eu mesma me apresentasse. Para isso, informei à turma que estava ali 
também como aluna e que gostaria que eles ficassem à vontade, pois durante todo o 
ano iríamos conviver juntos. Após esse procedimento, a professora realizou a 
chamada. Havia na sala 20 alunos51. 

A professora iniciou a aula, pedindo que os alunos abrissem o livro na página 
312, onde eles iriam encontrar o poema “Soneto de Carnaval”, de Vinícius de 
Morais. Ao começar a trabalhar o poema, a professora perguntou se eles sabiam o 
que caracterizava um soneto. Um aluno respondeu que era “texto que tinha quatro 
parágrafos”. Essa resposta foi logo corrigida pela professora que mostrou o que 
caracterizava um soneto. Após essa explicação, ela pediu que eles lessem o texto 
em silêncio. Diferentemente da turma 11, os alunos estavam com o livro didático, 
apenas 4 (quatro) não trouxeram o livro. Também diferentemente da turma 11, os 
alunos conversam mais e são mais inquietos. Salienta-se que a sala localiza-se na 
lateral da escola, as janelas ficam abertas para a Av. Prudente de Morais, o que 
dificulta ainda mais a concentração dos alunos. 

Para responder às questões de 1 a 6, referente ao Soneto, uma aluna 
perguntou o que significa o “eu lírico” e, imediatamente, um aluno disse que “isso” 
era o poeta, o que a professora aproveitou a resposta do colega e explicou o que 
significava o “eu lírico”. Alguns alunos respondem às questões em grupo, outros 
individualmente. A professora fica sentada na mesa, defronte aos alunos. Eles se 
dirigem a ela e tiram as dúvidas. 

O tempo todo a aula é interrompida com conversas paralelas, como assunto 
da parada dos professores do dia 10/05/2007, quando serão as férias e até mesmo 
o dia da “parada gay”. 

Enquanto os alunos respondem aos exercícios, a professora fala como irá 
proceder com as notas neste bimestre. Neste momento, uma aluna pede à 
professora para diferenciar “história” de “estória”. A conversa é geral, cada um que 
queira responder à pergunta da colega. 

Agora, a professora levanta-se da mesa e se dirigi ao meio da sala. Em 
alguns momentos, ela se irrita com a conversa dos alunos. Pega o livro e faz a 
primeira pergunta, a segunda, a terceira e assim por diante. Os alunos respondem a 
todas de uma vez. A professora pára e solicita a aluna da frente para responder à 
questão. Ela não responde. Pergunta a um outro aluno, este responde corretamente 
a questão e recebe os parabéns da professora. Logo ele diz: “não mereço um dez?” 
A professora sorri. As perguntas são respondidas pelos alunos e há uma réplica da 
professora. A correção é feita oralmente, limitada ao livro e sofrendo o tempo todo 
interferência do barulho externo e da conversa dos alunos. 

A professora passou agora para um outro exercício: uma tira na página 315, 
em que há 03 questões  relacionadas à leitura dessa tira. Deu mais uma vez 10 
(dez) minutos para que os alunos fizessem a tarefa. A correção é feita da seguinte 
maneira: a professora lê a questão e pergunta à turma.  

                                                 
51 No total, há 35 alunos.  
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Os alunos entreolham-se e ficam respondendo aleatoriamente cada questão. 
O tempo todo a professora explica a questão, lendo o que está no livro. Alguns 
alunos tentam acompanhar a explicação, outros, apáticos ao assunto, preferem 
responder em silêncio ou discutir com o colega.  

Para finalizar, a professora pede que eles respondam à questão 4 (quatro) 
“quem responder vai para casa”. Durante a realização dessa tarefa, os alunos 
procuram responder, interagindo o tempo todo com a professora. Entre uma dúvida 
e outra, para responder aos exercícios, tiram algumas dúvidas do assunto, mas por 
meio de outros usos. A professora responde, mas pede que eles se voltem à 
situação do exercício. 

A aula se caracteriza como uma atividade de perguntas e respostas: a 
professora pergunta, os alunos respondem e a professora explica a cada uma das 
questões sem tirar os olhos do livro. 
                
 
ALGUMASPERGUNTAS: 
 
1 Vocês sentem que o barulho externo atrapalha a aula? 
 
2 Vocês gostam de estudar com  este livro? 
 
3 Preferem trabalhar em grupo ou individual? 
 
4 Vocês conseguem relacionar os exercícios do livro com o assunto estudado?           
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JORNAL DE CAMPO – AULA 3 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 14/05/2007 
 

Hoje assisti a duas aulas, das 16h às 17h25, na sala 11. Inicialmente, a 
professora faz a chamada. Estão presentes 22 (vinte e dois) alunos. Ao chamar o 
número do aluno, a professora se irrita, pois dois alunos dizem que não ouviram. Ela 
argumenta que eles devem estar atentos, caso contrário ficará com falta. 

Após a chamada, a professora pede aos alunos para ficarem em grupo de 02 
(dois) ou de 03 (três) componentes, pois terão que resolver as questões das páginas 
312 a 315 do LD. Sete alunos não dispunham do livro, a atividade em grupo fez com 
que esses alunos pudessem responder às questões com auxílio do livro do colega. 
Alguns alunos respondem a lápis às questões diretamente no livro; outros 
transcrevem para o caderno. 

Durante a realização da atividade, existe uma concentração maior destes 
alunos em relação à turma 12. Ao perceber que alguns alunos estão com conversas 
paralelas, a professora, sentada numa mesa no centro da sala, pergunta se eles 
estão realizando a tarefa. Todos respondem que “sim”. Apesar de a tarefa ser feita 
em grupo, os alunos interagem pouco uns com os outros. Alguns preferem 
responder sozinho; outros levantam para tirar dúvidas com a professora. 

Ao verificar que os alunos estão indo muito à sua mesa, a professora resolve 
passar nos grupos e explicar mais os exercícios com a finalidade de tirar algumas 
dúvidas. Isso ajuda muito, pois eles agora estão mais concentrados na tarefa. 

06 (seis) alunos chegam para assistir à segunda aula. A professora faz uma 
nova chamada. Estão presentes agora 28 (vinte e oito) alunos. Dos que chegaram 
para a segunda aula, apenas 01 (um) não trouxe o livro didático. 03 (três) formam 
um grupo; os demais se integram aos grupos já existentes. 

A atividade toma toda primeira aula e parte da segunda. Os grupos que 
terminam a tarefa começam a conversar; enquanto os demais ainda estão discutindo 
as questões. Já com a atividade concluída, algumas alunas se dirigem à professora 
para apresentar o trabalho da próxima aula. Vendo que os grupos que já terminaram 
a atividade estão conversando muito, a professora pede àqueles que não concluíram 
um pouco mais de agilidade. Os que concluíram a sua atividade não param de 
conversar. Mais uma vez a professora pede-lhes silêncio. 

Oportunamente, avisa que só faltam vinte minutos para tocar e, diante disso, 
não irá corrigir oralmente a tarefa. Irá passar “um visto”, pois percebeu que alguns 
alunos nem haviam iniciado o exercício. Ela sai de carteira em carteira verificando e 
dando o seu “aval” para quem fez a atividade. Só faltam 10 (dez) minutos para 
terminar a aula, neste momento, a professora começa a perguntar. As questões de 1 
a 6, p. 312, são respondidas por dois alunos que sentam na frente. Uma aluna que 
senta na lateral da sala interage também com a professora. As questões que se 
referem à interpretação do texto, 1-3, são respondidas pelos alunos com bastante 
facilidade. No entanto, as que estão direcionadas ao uso da língua, 4-6, foram 
respondidas sem muito sucesso pela turma. Nessas questões, eles demonstraram 
um grau muito elevado de dificuldade. A professora resolveu essa dificuldade 
dizendo “oralmente” a resposta “certa”.    
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ALGUMAS PERGUNTAS: 
 
1 Vocês preferem responder aos exercícios em grupo ou individualmente? 
 
2 Por que vocês não respondem as atividades diretamente no livro? 
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JORNAL DE CAMPO – AULA 4 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 28/05/2007 
 

Hoje, 28/05/2007, assisti a duas aulas, das 13h às 14h40, na sala 11. Para 
essas duas aulas, a professora planejou uma apresentação de trabalho, ver roteiro 
em anexo. A aula começou com apenas 05 (cinco) alunos na sala. Segundo a 
professora, os outros estavam na sala de vídeo para os preparativos da 
apresentação. Aos poucos, os alunos iam chegando, já totalizavam 25 (vinte e 
cinco). 

Já se passaram 30 (trinta) minutos e, até o momento, os alunos só 
conversam, alguns se retiram da sala. A professora, sentada à mesa na lateral da 
sala, anuncia que vai fazer a chamada. Os alunos fazem um pouco de silêncio, mas 
a professora ainda não conseguiu fazer a chamada, pois eles se dirigem o tempo 
todo para tirar dúvidas. 

No entra e sai dos alunos, alguns aproveitam para fazer tarefas de outras 
disciplinas, como Matemática e Sociologia. 

Depois de 10 (dez) minutos de ter informado que faria a chamada, a 
professora chamou os alunos pelos seus números. Estavam presentes 26 (vinte e 
seis). Ao mesmo tempo, ela lhes comunicou que hoje será o último dia para 
apresentação dos trabalhos. Aqueles que não o fizerem, deverão justificar o motivo, 
caso contrário, ficarão sem nota.  

Saímos da sala 11 para nos dirigirmos a sala de vídeo, a fim de que fossem 
apresentados os trabalhos. Na sala climatizada, existia um aparelho de TV, CD 
Room e DVD. 

O primeiro grupo apresentou um vídeo em que se encontravam “erros 
ortográficos”. Antes, porém, a professora pediu a um componente que apresentasse 
o grupo. Ele disse que só no final. A apresentação se resumiu a questões de “olhe, 
‘CASA’ está escrita com Z – CAZA, mas o correto é com S; veja que ‘ATENCÃO’está 
escrita com C,  quando deveria ser com Ç”, entre outros casos. Interessante que o 
grupo buscou no uso explicar a grafia das palavras estudadas. Contudo, resumiu-se 
só a isso. 

Como o grupo trouxe exemplos do inglês, a professora chamou atenção 
porque eles deveriam ter trabalhado só com as palavras em português e não os 
estrangeirismos. O comentário da professora parou aí. 

O segundo grupo apresentou a pesquisa através de um cartaz. Não dava 
para ver nada. Isso fez com que a professora se irritasse com o grupo. Elas se 
resumiram a exibir palavras que não continham acento gráfico, aliás os mesmos 
exemplos do grupo anterior. Apesar de todas (sim só havia meninas) terem se 
apresentado, a professora explicou claramente que o trabalho deixou muito a 
desejar. O tempo todo, a professora perguntava a referência e elas diziam: “tiramos 
da Revista Viva”. As alunas, ainda irritadas com o comentário da professora, diziam 
que não havia só a disciplina de Português para estudar.  

As apresentações não passam de 05 (cinco) minutos. A professora fala para a 
turma que faltou criatividade. Diz que pode encontrar esse tipo de erros em jornais. 
As alunas que tiveram sua apresentação reprovada pela professora continuam suas 
queixas: “não temos acesso a isso professora, a escola não abre os seus 
laboratórios”. 

O terceiro grupo começa, a pedido da professora, informando o nome dela e 
dos demais componentes. Aliás, das demais, pois só havia meninas. Elas exibem 
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um vídeo, em que se encontravam algumas palavras com erros. A professora chama 
a atenção do grupo, pois “Vende-Se” está “correto”. Elas alegam que o S estava ao 
contrário. Com essa observação, elas olham umas para as outras meio que 
desconfiadas. Mostram outro erro: “BORRACHARIA – 24 HORA”. A professora 
pergunta: “onde está o erro meninas?” “professora na ausência do “S” de horas”, 
aqui “íamos explicar que havia um erro de concordância”, não é”?  

A professora, então, informou que é um “erro” de concordância. Outros 
exemplos de concordância surgem, como “VENDEM-SE TERRENO”. As meninas 
limitam-se a questões de ortografia (a falta do s), a professora enfatiza que é de 
concordância e diz qual seria o correto. Esse grupo gastou 08 (oito) minutos, pois 
houve muitas interferências da professora.  

Terminam as apresentações, voltamos novamente para sala 11. Ao 
chegarmos lá, havia mais alunos: 28 (vinte e oito). A professora informou que o 
trabalho sobre “parnasianismo” receberá até a sexta-feira (01/06/2007). 

Faltavam apenas 25 (vinte e cinco) minutos  para o término da segunda aula, 
a professora faz mais uma vez a chamada. Silêncio total, apenas um ou outro aluno 
conversa. Nesse momento, a professora informa que as aulas encerram-se no dia 
20/06 e retornam 09/07. Alegria total. 
 
 

Após essa informação, ela pergunta quem trouxe o livro, apenas 05 (cinco) 
levantam a mão. Vendo que a maioria não dispõe do material, vai ao quadro e 
escreve “ROTEIRO PARA PROVA”. Enquanto a professora escreve, alguns alunos 
conversam e duas alunas “fazem as unhas”. Eis o roteiro para prova que será no dia 
11/06:  

 
1) Estudar as características do movimento Parnasiano;  
2) Observar os nomes mais importantes do Parnasianismo;  
3) Contextualize essa literatura com as questões sociais, econômicas e políticas 
desse momento;  
4) Qual a visão que o poeta Parnasiano tem sobre a mulher; 
5) O que Olavo Bilac considera mais importante na sua visão poética. 
Agora, a Parte de gramática: 
1) Observar os casos mais usáveis dentro de concordância nominal; 
2) Ser capaz de reescrever oração com adaptações e flexibilizações de palavras 
como: anexo, pouco, bastantes e bastante, meio, caso, pouco, barato etc; 
3) Ser capaz de fazer a concordância certa, observando quando a palavra é adjetivo 
ou advérbio; 

 
No final, a professora disse que basicamente a prova está incluída no roteiro. 

Lembrou também que eles iriam encontrar textos para interpretar. Chamou atenção 
para que eles estudassem o poeta Olavo Bilac. A professora ainda estava 
explicando, quando a sineta soou sinalizando que a aula terminou.  
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OBSERVAÇÕES:  
 

A professora me informou que com este trabalho encerra o conteúdo 
programado para Língua Portuguesa no 2º bimestre. Para Literatura, a professora 
passou um livro para estudar as vanguardas (não tive ainda acesso). Ao lhe 
perguntar se ela tinha um diário para português e outro para literatura, ela disse que 
“infelizmente“ tudo constava em português.   
 
         
ALGUMAS PERGUNTAS: 
 
1 Vocês são bem orientados pela professora para apresentar os trabalhos? 
 
2 Vocês dispõem, além de livros, de jornais e revistas na biblioteca? 
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Anexo – AULA 4 
 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA – ENSINO MÉDIO 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROFESSORA: ------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE ENSINO 
(2º Bimestre – 2º Ano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
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1 TEMA 

 

O uso inadequado da Língua Portuguesa 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha dos conteúdos para serem trabalhados com as turmas de 2° anos 

foi realizada a partir de triagem feita nos primeiros dias do ano letivo, para termos 

um acesso ao real conhecimento do aluno que está chegando para nós. 

(considerando que nestas turmas há alunos que não foram nossos no ano que 

passou). 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Possibilitar ao aluno conhecer, descobrir e se apropriar das diversidades de 

fatores e do uso, às vezes inadequado, da Língua Portuguesa, como forma de este 

aluno tomar consciência de que há vários níveis de linguagens. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Compreender e aplicar a diversidade de falares e usos irregulares da Língua 

Portuguesa; 

� Através de pesquisas e observações nas placas e anúncios comerciais, 

outdoors, etc... em que aparecem construções e modos diversos do uso da 

língua materna, como sejam: concordâncias inadequadas, trocas do "m" pelo 

"n", trocas do "s" pelo "ç", trocas do "x" pelo "ch", e mais uma infinidade de 

desvios e formas irregulares do uso da Língua Portuguesa. (Vale salientar 

que este trabalho só foi decidido pela sua aplicação, após o aluno haver 

recebido aulas de: emprego do x e do ch; emprego do ç, ss ou sc, 

concordância nominal, acentuação gráfica, grupos vocálicos, etc...). 

� A produção de pequenos e médios textos é sempre permanente nas nossas 

atividades - o que serve como termômetro para avaliarmos os nossos alunos 
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do ponto de vista do conteúdo gramatical, da capacidade e evolução da 

escrita e, sobremaneira, serve ainda para verificarmos se as aulas de 

gramática e produção de texto estão produzindo os efeitos necessários e 

esperados por nós. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Demonstrar, através da aula expositiva, como se dá o emprego adequado das 

regras acima mencionadas. 

Usar o texto como forma de permitir ao aluno desenvolver, não apenas a sua 

capacidade de compreensão e interpretação, mas usar o texto para que ele 

reconheça na estrutura deste as normas e regras mais adequadas numa situação de 

uso formal ou informal da língua. 

Aplicação de exercícios do livro didático e de outros livros escolhidos pelo 

professor (para que o aluno não fique preso a apenas uma modalidade de 

exercícios). 

Usar o retroprojetor para fazer demonstrações mais explícitas de modelos e 

seqüências de textos, com o propósito de prender a atenção do aluno para assuntos 

já anteriormente trabalhados, fixando desse modo regras gramaticais ou modos de 

expressões mais apropriadas à língua formal; (ou o contrário, momentos de 

informalidade). 

Conscientizar o aluno que, em uma língua rica como é a nossa, ele tem várias 

opções de comunicação. Cabendo ao professor salientar sempre os níveis de 

linguagens que está ao alcance de todos. (É necessário saber a hora certa e o 

momento preciso de usá-los ). 

Possibilitar ao aluno desenvolver ele mesmo atividades de pesquisa em que 

ele seja o centro, o sujeito recolhedor, reconhecedor, descobridor das várias 

situações do uso da língua, porém nem sempre de modo adequado. 
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JORNAL DE CAMPO – AULA 5   
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 04/06/2007 
 

Hoje, 04/06/2007, assisti a 2 (duas) aulas na sala 12, das 16h às 17h40. A 
professora chega à sala já recebendo uma reclamação dos alunos: “professora, a 
senhora está atrasada”. No que a professora responde: “não, estava preparando 
uma revisão para vocês”. Um aluno explica a professora que hoje eles não tiveram 
nenhuma aula. Ficaram porque acham importante essa revisão. O Início da aula 
deu-se às 16h20min. 

Diferente dos outros dias, a professora ainda não fez a chamada. Havia na 
sala 19 (dezenove) alunos. 

A aula hoje se caracterizou por ser uma revisão, pois eles farão prova no dia 
11/06/2007. A professora pediu aos alunos para abrir o livro na p. 312 a 32152, em 
que eles vão revisar o assunto sobre “sintaxe de concordância”. Sentada à mesa, no 
centro da sala, a professora lê cada uma das regras contidas no livro. Faz 
continuamente à leitura das regras e, ao passo que cita os exemplos, pergunta se os 
alunos entenderam. Todos respondem que “sim”. Um aluno que senta na lateral da 
sala diz: “professora, não estou entendendo nada”. A professora, nesse momento, 
levanta-se da cadeira e se dirigi ao quadro para explicar melhor. Transcrevo o 
exemplo da professora: ”Mariana comprou na feira goiaba e caqui maduros”. 
Enquanto a professora escrevia o exemplo no quadro, um aluno perguntou: “por que 
não seria a feira do Alecrim ou do Carrasco?”. A professora, então, disse que 
entenda como: “qualquer feira”. Uma aluna que senta na outra lateral da sala disse à 
professora que nunca viu um caqui e gostaria que ela dissesse o que é isso. A 
professora explica que “caqui” é uma fruta, que talvez ela não a conheça, pois é 
típica do sul do país. 

A explicação da professora está voltada à leitura das regras contidas no livro. 
Os alunos a escutam e interagem apenas dizendo: “sim” ao questionamento de 
“entenderam?”. 

Às 16h45, 02 (duas) alunas pedem licença e entram na sala. Ambas 
perguntam a uma colega o que a professora está fazendo. A colega responde: 
“revisando o conteúdo para a prova”. Elas pegam o material e saem. 

O barulho na sala é tão intenso que os alunos não escutam a sineta tocar. Já 
estamos na segundo aula, são 16h50. Um aluno que senta na frente pergunta à 
professora: “A senhora não vai fazer a chamada?”. A professora não responde e 
continua lendo as regras de concordância. 

Durante essa explicação, apenas os quatro alunos que sentam nas carteiras 
próximas à professora interagem com ela. Os outros debatem o assunto com o 
colega ao lado, e uma dorme sobre a carteira. Um outro aluno sai e volta com um 
sorvete. 

Vendo que a maioria da turma estava apática à sua explicação, a professora 
pergunta: “por que vocês estão calados?”. Eles responderam: “ora professora, não 
temos dúvidas de gramática; a nossa dúvida é com literatura”. 

Com isso, a professora começa uma nova revisão. Agora ela está falando 
sobre o Parnasianismo. Quando a professora iniciou a sua explicação, um aluno, 
que senta no meio da sala, disse que Literatura parece com História. A professora 
aproveitou a comparação do aluno para contextualizar o assunto. O barulho dos 

                                                 
52 Com exceção de 5 (cinco) alunos, os demais estavam com o livro. 
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ônibus é ensurdecedor. Quase não conseguimos ouvir o que a professora diz. A 
aluna que estava dormindo acorda, olha para os colegas e baixa novamente a 
cabeça. 

A professora continua, oralmente, explicando o Parnasianismo, cujo conteúdo 
se encontra nas p. 110 a 112 do livro didático, mas ela não pede aos alunos para 
abrir o livro nessas páginas. 

O tempo todo a professora indaga aos alunos se eles estão entendendo. 
Todos respondem que sim. 

Como não há reação negativa, ela encera a explicação e começa a fazer a 
chamada. Os 19 (dezenove) alunos permanecem na sala. Ao passo que eles 
marcam presença, vão saindo da sala. A professora deseja boa sorte na prova que 
será realizada na próxima aula e dá por encerrada a aula.        
                    
 
            
         
ALGUMAS PERGUNTAS: 
 
1 Vocês acham importante o professor revisar o conteúdo?   
 
2 Vocês aprendem mais na revisão ou não? 
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JORNAL DE CAMPO – AULA 6 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 11/06/2007 
 

Hoje assisti a 2 (duas) aulas na sala 11, das 13h às 14h40. A aula começou 
pontualmente às 13 horas. A professora, ao entrar na sala, informou que eles teriam 
mais 20 (vinte) minutos para estudar. Alguns alunos cumpriram a solicitação da 
professora: liam o livro, discutiam com o colega; outros aproveitaram para pôr as 
conversas em dia, pois falavam como tinha sido o final de semana. 

Às 13h25, a professora fez a chamada. Havia na sala 30 (trinta) alunos. Hoje 
é o dia da prova. Antes de distribuí-la, a professora pediu para que a aluna que 
senta na lateral direita da sala, na última carteira, passasse para a carteira da frente. 
O mesmo ocorre com o aluno da outra lateral e também com os que sentavam na 
fileira do meio e nas vizinhas desta. Sem resistência, eles cumpriram a solicitação da 
professora. Neste momento, um aluno da sala 12 entra para “expiar”. Ao vê-lo, a 
professora diz que ele pode olhar, pois na sala dele a prova é diferente. 

Finalmente, às 13h35, a professora entrega as provas. Enquanto ela as 
entrega, senti a necessidade de ajudá-la, pois eram 03 (três) páginas e ela precisava 
grampear uma por uma. A professora aceitou a minha ajuda e fui distribuindo fileira 
por fileira.  

Os alunos não esperaram a explicação da professora, e começaram a 
responder. Um aluno pediu à professora para explicar a questão 01 (ver prova em 
anexo); outro o que é “estrofe”. Com isso, a professora pede aos alunos para 
pararem e ouvir a explicação. Ao final, ela disse que essa atividade valia 6,0 (seis)53 
pontos.  

A professora chamou atenção para alguns erros de digitação que eles irão 
encontrar, principalmente de acentuação de algumas palavras54 

Toca para a segunda aula, uma aluna55 chega para assistir, isto é, fazer a 
prova. A professora comunica-lhe que ela só tem 50 (cinqüenta) minutos: “- não tem 
problema, professora, pois estudei bastante”, responde a aluna. 

A professora realizou nova chamada, dizendo que todos ainda estão na sala, 
mas quer comprovar. 

A aula segue com os alunos respondendo às questões. A prova é individual. 
Contudo, alguns alunos discutem as questões com o colega que senta ao lado; 
outros jogam bolas de papel (acho que são colas). Poucos alunos se levantam para 
tirar dúvidas com a professora. 

Às 14h15, a primeira aluna entrega a prova. Nesse momento, sem pedir 
licença, dois alunos entram para dar um aviso: “- gente, hoje, às 15h30, haverá 
reunião do grêmio”. Os alunos de cabeça baixa responderam: “- OK”. 

Às 14h17, um aluno56 entra e pergunta à professora se ainda pode fazer a 
prova, esta responde que sim, mas o lembra que ele tem menos de 40 (quarenta) 
minutos, e ele responde: “- não tem problema, professora”. 

                                                 
53 A outra pontuação, 4,0 (quatro) pontos foi da atividade de pesquisa. 
54 Após dois dias da aplicação dessa avaliação, a professora me comunicou a anulação da única 
questão da parte 4. Segundo ela, essa anulação deu-se pelos seguintes motivos: primeiro, o 
digitador havia incluído a pergunta com a sua respectiva resposta; segundo, a formulação da 
questão havia sido modificada sem o seu conhecimento. 

55 Já estão presentes 31 (trinta e um) alunos. 
56 Temos agora 32 (trinta e dois) alunos. 
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Ela, então, pede para ele sentar na primeira carteira, localizada na fila do 
meio. 

O silêncio na sala é total, o que ainda atrapalha a concentração dos alunos é 
o barulho dos corredores. As turmas vizinhas estão sem aula e aproveitam para 
gritar bastante. 

Dois alunos de outra sala pedem à professora para vir até eles. A professora 
responde que não, pois está realizando provas. Ouvindo isso, eles se retiram. 

Mais uma vez, eles são interrompidos por 2 (dois) alunos para dar um aviso. 
Desta vez, eles ouvem e dizem: “OK, já é a segunda vez”. 

Alguns alunos sentem dúvidas sobre o significado das palavras. Um aluno 
que senta na 5ª fileira, da direita para esquerda, pergunta à professora o que é “eu - 
lírico”. 

Ela responde perguntando se a professora do 1º ano não explicou isso. 
Em voz alta, explica o que vem a ser o “eu - lírico”. Outro se dirige à mesa da 

professora e pergunta: “o que é concordância nominal?”. Ela, mais uma vez, em voz 
alta, diz que esse é o conteúdo do bimestre. O aluno volta à carteira.                    

Vendo que o barulho do corredor não pára e que está sendo interrompida o 
tempo todo por alunos para dar algum aviso, a professora fecha a porta da entrada 
da sala, escorando-a com uma carteira . 

Faltam 25 (vinte e cinco) minutos para encerrar o tempo destinado a essa 
atividade. Até o momento, apenas 6 (seis) alunos entregaram-na, inclusive o aluno 
que chegou por último. Outros vão aos poucos entregando a atividade à professora. 

Toca a sineta, são 14h40, ainda estão na sala 20 (vinte) alunos. A professora 
avisa que dará mais 10 (dez) minutos. Passado o tempo da prorrogação, a 
professora recebe a atividade. Eles não fazem mais reivindicações e entregam a 
prova. 

 
                    
         
ALGUMAS PERGUNTAS: 
 
1 Você acha que o conteúdo explorado na prova está de acordo com o trabalho nas 
aulas?   
 
2 Você sente mais dificuldade em responder às questões relacionadas à análise da 
língua ou às de literatura? 
 
3 Por que você, professora, não digita as suas atividades? 
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JORNAL DE CAMPO 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 18/06/2007 
 
 

Ao chegar à escola, fui avisada pela professora que não haveria mais aula. 
Agora só depois do recesso, isto é, no dia 10/07/2007. Segundo a professora, neste 
dia a equipe de professores da escola se reunirá para planejar o terceiro bimestre. 
E, assim, encerrei a minha primeira etapa de observação. 
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ANEXO 3 – JORNAL DE CAMPO 

SEGUNDA ETAPA: OBSERVAÇÃO INTENSIVA 

PERÍODO: JULHO57 A DEZEMBRO DE 2007 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 As aulas começariam dia 09/07/2007, após o recesso das férias do meio do ano. Contudo, com a 
greve, o seu retorno só ocorreu no dia 20/08/2007.   
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Data 

 

Aula Turma Hora-aula Tema/Conteúdo/Atividade 

27/08/2007 A7 2T11 02 Entrega da avaliação aplicada no bimestre 
anterior; Roteiro de leitura e produção de 
textos.  

03/09/2007 A8 2T1 02 Gêneros textuais: o gênero carta – texto “Carta 
ao prefeito”, de Rubem Braga.  
Gravação 2 (minigravador)  
 

10/09/2007 A9 2T12 02 O Simbolismo: trabalho de pesquisa sobre o 
“movimento simbolista”. Roteiro de 
apresentação. Gravação 4 (minigravador) 
 

24/09/2007 A10 2T11 02 Colocação pronominal – regras gerais sobre 
ênclise, próclise e mesóclise.  
Gravação 5 (minigravador) 
 

01/10/2007 A11 2T12 02 Apresentação dos Seminários: Simbolismo. 
Gravação 6 (minigravador) 
 

08/10/2007 A12 2T11 02 Atividade no livro didático: exercícios  
Gravação 7 (minigravador) 
 

22/10/2007 A13 2T11 02 AULA 07 – Apresentação dos Seminários: 
Simbolismo. 
Gravação 8 (minigravador) 
*Entrevista com os 25 cinco alunos: registro 
escrito  
 

29/10/2007 A14 2T12 02 Entrega da avaliação aplicada para nota com 
as devidas correções. Particularidades léxicas 
e gramaticais: dentre, desde, os porquês, 
entre outros, além de alguns verbos. 
*Entrevista com quinze alunos: registro escrito  

12/11/2007 A15 2T11 01 Particularidades gramaticais: acerca de, há 
certa de, há/ - a, haja vista.   
Gravação10 e11 (minigravador); Gravação 
13 (pendrive). 

22/11/2007 A16 2T12 02 Realização de um exercício sobre as 
particularidades gramaticais. 
Gravação13 (minigravador); Gravação 14 
(pendrive).    
 

17/12/2007 A17 2T12 02 Atividade sobre as particularidades da Língua 
Portuguesa: análise do texto “as máquinas”, de 
Bertrand Russel. 
Gravação15 (pendrive).    
 

TOTAL  
 

 21  
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JORNAL DE CAMPO – AULA 7 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 27/08/2007 
 

Antes do início da aula, o diretor da escola reuniu a equipe de professores 
para informá-los sobre a questão da infra-estrutura da escola, principalmente o 
problema da caixa d’água. Alguns professores o indagaram se esse problema não 
iria acarretar maiores conseqüências à comunidade escolar. O diretor os 
tranqüilizou, mas disse-lhes que por precaução a caixa foi isolada. Outro assunto 
abordado foi o edital para eleição do diretor. Após a reunião, a direção me 
apresentou mais uma vez e disse a todos que era uma honra para a escola contar 
com a nossa valiosa presença. 

Neste dia devido à reunião, as duas aulas (13h às 14h40) a que assisti na 
turma 11 iniciaram com um atraso de 30 (trinta) minutos. Assim, às 13h30 a 
professora começa a aula solicitando aos alunos maior empenho no bimestre, pois a 
perda já é muito grande. Fez a chamada58 informando a nota do bimestre anterior, 
depois entregou as provas aos alunos. Estes liam, alguns discutiam com os colegas, 
outros apenas guardavam-nas.  

Após a entrega da avaliação, a professora, como um desabafo, disse que no 
bimestre anterior sofreu críticas de alguns alunos, porque não haviam gostado das 
notas. Por outro lado, lembrou que com alguns alunos não houve nenhum problema, 
pois estes assistem às aulas e sabem quais são os seus direitos e deveres. 
Terminada a conversa, informou aos alunos que eles vão ler, analisar e produzir 
contos. Na oportunidade, a professora perguntou se os alunos pegaram o livro de 
conto na biblioteca para ler durante as férias, aliás, todo o tempo que ficaram sem 
aula por causa da greve (10/07 a 17/08). 

Eis a atividade: 
Roteiro de leitura59 e produção de contos; 
Ler um livro de contos observando o tempo em que o mesmo(s) foi(ram) 

escrito(s). (Se é de 1ª pessoa ou de 3ª pessoa) 
Ver com atenção o clímax e o conflito da narrativa. Separar quem é o 

protagonista e o antagonista da história. 
A professora terminou de escrever o roteiro no quadro, senta-se à mesa e 

começa a falar sobre o prazer da leitura. Expõe aos alunos a história de Xarazade, 
do livro “Às mil e uma noites”, em que a personagem escapou da morte contando 
histórias. Os alunos, atentos à emoção da professora, ouviram-na falar sobre o 
prazer da leitura e não perdiam um momento para ouvir os contos que ela ia 
reproduzindo. A atenção era total, apenas duas alunas no canto direito da sala ainda 
mantinham conversas paralelas. Nesse momento pediu aos alunos que abrissem o 
livro adotado na p. 379, pois havia uma explicação sobre “conto”. Solicitou também 
que eles lessem, no mínimo 3 (três) livros de contos, de preferência de autores 
diferentes. Aproveitou para falar sobre a importância da leitura, “pois quanto mais 
vocês lêem mais vocês aprendem”. Isso, segundo a professora, não vai contribuir só 
para língua portuguesa, mas para as outras disciplinas. 

                                                 
58 Dessa vez, foi passada uma lista. Havia na sala 27 aluno.  
59 A indicação era qualquer livro de conto. A professora informou, inclusive, que se eles não 
encontrassem mais livros na biblioteca da escola procurassem nos sebos. Não queria interferir, 
mas vendo que muitos não tinham condições para comprar livros, mesmo sendo usados, fiz a 
doação de alguns livros à escola.      
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A aula foi um convite à leitura, os alunos demonstraram interesse com o tema. 
Depois da aula fui até a biblioteca para verificar a quantidade de contos que 

havia lá, infelizmente estava fechada.          
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JORNAL DE CAMPO – AULA 8 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 03/09/200760 
 
 

Assisti a duas aulas neste dia, na sala 11, das 13h às 14h40. A professora 
entra já reclamando da questão de digitação, pois fazia uma semana que havia 
entregado o texto para a aula e a resposta que obtivera da Direção foi de que não 
estava pronto. Ela, então, pediu a uma aluna para ir à escola vizinha e tirar 40 
(quarenta) cópias61 do conto “Carta ao Prefeito”, de Ruem Braga, em anexo. 

Como a professora deu uma pausa na aula, aproveitei para apresentar o 
questionário que havia elaborado para ser aplicado aos alunos das duas turmas, 
2T1162 e 2T12. Pedi à professora que ela ficasse à vontade, caso desejasse fazer 
alguma alteração. Informei-lhe que o meu objetivo, ao aplicar esse questionário, era 
verificar o que interfere positivo ou negativamente na aprendizagem do aluno em 
relação à disciplina de Língua Portuguesa. A professora gostou muito das questões, 
disse que eu já podia aplicar, pois os alunos não iam confundir. O texto era bem 
esclarecedor, o que dispensava, segundo a professora, um ensaio antes de aplicá-
lo. Neste momento, a aluna chega com as cópias. Percebo que a professora não 
está mais fazendo a chamada, passa uma lista. Estão presentes  27 (vinte e sete) 
alunos.    

A aula hoje é sobre “os gêneros textuais”, precisamente o gênero carta. Para 
desenvolver o assunto, a professora distribuiu o texto, enfatizando que é um para 
cada dupla. Antes, porém, emitiu a sua opinião, para todos os alunos, sobre o livro 
didático (adotado na escola): “esse livro não aborda a teoria, quando aborda é 
bastante resumido”. Falou também da importância de estudar (o barulho nas salas 
vizinhas era ensurdecedor).  

Após esses comentários, a professora fez a leitura do texto em voz alta. 
Dirigiu-se ao quadro onde escreveu o roteiro do trabalho, que será em grupo (dois 
componentes). Entre uma questão e outra, pára para pedir silêncio. Eis o trabalho: 
 
Trabalho de pesquisa sobre o conto 
    
1) Pesquisar sobre o autor deste conto Rubem Braga. 
2) Que características mais marcantes deste conto, você consegue observar na 
teoria dada? Justifique.  
3) Veja a posição do protagonista ou marcador do conto. Fale se o foco narrativo é 
de 1ª pessoa ou de 3ª pessoa. Justifique com o próprio texto. 
4) Qual a temática que se encontra no conto? 
5) Quanto a linguagem usada pelo autor, como você a definiria? Culta formal, 
coloquial ou culta informal. 
Agora, a professora lê as questões e explica o que espera de cada uma das 
possíveis respostas. Termina a explicação lembrando que falta ainda uma questão. 
6) Localize no texto o clímax e o fechamento do texto. 
Chega mais um aluno, o número de presente passa para 28 (vinte e oito). Um aluno 
da outra sala entra e pede para assistir à aula. A professora permite. 

                                                 
60 Gravação 2 
61 Essas cópias foram tiradas com o dinheiro do caixa de sala de aula. 
62 De agora em diante, usarei 2T11 para 2ª série, tarde, sala 11; e 2T12, 2ª série, tarde, sala 12. 
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Um aluno pergunta quando deve entregar a tarefa. A professora responde que na 
segunda-feira, 10/09/2007. Lembrou que deve conter introdução, desenvolvimento e 
conclusão, inclusive a referência de onde eles pesquisaram. 
O aluno que pediu para assistir à aula está mesmo é olhando um pano com jóias 
(não sei se são jóias ou bijuterias) e discutindo o preço com a colega. 
A conversa se intensifica na sala, mas mesmo assim alguns alunos lêem o texto e 
discutem com o colega. 
A professora volta para a sua mesa e conversa com alguns alunos sobre as 
próximas aulas. Neste momento, a sineta toca sinalizando o término da aula.    

 

Carta ao Prefeito 

 
Senhor Prefeito do Distrito Federal - 

Eu sou um desses estranhos animais que têm por habitat o Rio de Janeiro; ouvi-me, pois, com o 
devido respeito. 
Sou um monstro de resistência e um técnico em sobrevivência - pois o carioca é, antes de tudo, um 
forte. Se às vezes saio do Rio por algum tempo para descansar de seus perigos e desconfortos (certa 
vez inventei até ser correspondente de guerra, para ter um pouco de paz) a verdade é que sempre 
volto. Acostumei-me, assim, a viver perigosamente. Não sou covarde como esses equilibristas 
estrangeiros que passeiam sobre fios entre os edifícios. Vejo-os lá em cima, longe, dos ônibus e 
lotações, atravessando a rua pelos ares e murmuro: eu quero ver é no chão. 
Também não sou assustado como esse senhor deputado Tenório Cavalcanti, que mora em caxias e 
vive armado; moro bem no paralelo 38, entre Ipanema e Copacabana, e às vezes, nas caladas da 
noite, percorro desarmado várias boîtes desta zona e permaneço horas dentro da penumbra entre 
cadeiras que esvoaçam e garrafas que se partem docemente na cabeça dos fiéis em torno. E estou 
vivo. 
Ainda hoje tenho coragem bastante para tomar um ônibus ou mesmo um lotação e ir dentro dele até 
o centro da cidade. Vivo assim, dia a dia, noite a noite, isto que os historiadores do futuro, 
estupefatos, chamarão a Batalha do Rio de Janeiro. Já fiz mesmo várias viagens na Central. Eu sou 
um bravo, senhor. 
Sei também que não me resta nenhum direito terreno; respiro o ar dos escapamentos abertos e me 
banho até no Leblon, considerado um dos mais lindos esgotos do mundo; aspiro o perfume da curva 
do Mourisco e a brisa da Lagoa e – sobrevivo. E compreendo que, embora vós administreis à 
maneira suíça, nós continuaremos a viver à maneira carioca. 
Eu é que não me queixo; já me aconteceu escapar de morrer dentro de um táxi em uma tarde de 
inundação e ter o consolo de, chegando em casa, encontrar a torneira perfeitamente seca. 
Prometestes, senhor, acabar em 30 dias com as inundações no Rio de Janeiro; todo o povo é 
testemunha desta promessa e de seu cumprimento: é que atacaste, senhor, o mal pela raiz, que são 
as chuvas. Parou de chover, medida excelente e digna de encômios. 
Mas não é para dizer isso que vos escrevo. É para agradecer a providência que vossa administração 
tomou nestas últimas quatro noites, instalando uma esplêndida lua cheia em Copacabana. Não sei se 
a fizestes adquirir na Suíça para nosso uso permanente, ou se é nacional. Talvez só possamos obter 
uma lua cheia definitiva reformando a Constituição e libertando Vargas. 
Mas a verdade é que o luar sobre as ondas me consolou o peito. E eu andava muito precisado. 
Obrigado, Senhor.  
 
 

Rubem Braga - Rio, junho de 1951. 
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JORNAL DE CAMPO – AULA 9 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 10/09/200763 
 

Chaguei à escola no horário do intervalo, às 15h30. Dirigi-me à sala de 
professores e lá fui recebida pela professora e o diretor da escola. Como eles 
estavam em reunião, preferi ficar no corredor. Eles, então, pediram para eu entrar e 
participar da reunião cuja pauta era sobre as eleições para escolha do diretor e vice-
diretor, além de outros assuntos Dentre vários comunicados, a supervisora 
pedagógica informou que a proposta da escola para reposição de aula aos sábados 
foi rejeitada pela 1ª DIRED. Ressaltou que, diante desse novo quadro, as aulas irão 
até o mês de fevereiro de 2008. Com o toque da sinete, às 16h, o diretor dá por 
encerrado a reunião.  

Dirijo-me com a professora para turma. Hoje a aula, das 16h às 17h40, é na 
turma 2T12. Estão presentes 14 (catorze) alunos. A professora comunica que vão 
estudar a escola Literária “O Simbolismo”. Nesse momento, os alunos começam 
uma discussão sobre a questão da educação, principalmente em nosso Estado.  

Entre várias indagações, a professora vai discorrendo sobre o tema. Um 
aluno, que senta na fileira central da sala, faz várias perguntas sobre o tema, dentre 
elas: “por que o professor que dá aula aqui, uma escola pública, não dá aula do 
mesmo jeito na escola particular?” Esse aluno indagava ainda “será que eu sou 
menos importante do que o aluno dessa escola particular?” 

A professora, com a calma que lhe é peculiar, respondia aos questionamentos 
com bastante ética. No fundo, havia uma preocupação em querer que a educação 
melhorasse e, talvez, o momento de abertura da aula de português tenha dado uma 
oportunidade para que os alunos demonstrassem que não estão alheios à situação. 

Já se passaram 46 (quarenta e cinco) minutos da primeira aula. A professora 
agora se volta ao assunto: “o movimento simbolista”. Toca para a segunda aula de 
português, uma aluna pede licença, entra pega o material e vai embora. Não fala 
com ninguém, nem justifica a sua por que vai sair.  

Após interagir com os alunos sobre as indagações feitas pelo aluno, a 
professora dirige-se ao quadro para escrever o trabalho de pesquisa. É sobre o 
“movimento simbolista”64. Eis as questões: 

 
1) Elaborar pesquisa sobre o movimento Simbolista, focalizando os aspectos gerais 
e originais do Simbolismo.  
 
2) Contextualizar as questões históricas, sociais e políticas que conviveram com o 
movimento Simbolista. 
 
3) Procurar um texto de caráter simbolista e neste encontrar (ou localizar as 
principais características possíveis). 
 
4) Os trabalhos deverão conter: introdução, desenvolvimento, conclusão mais 
bibliografias pesquisadas. 

                                                 
63 Gravação 4 
64 Pergunto à professora se esta turma está mais adiantada do que a 2T11. Ela me responde que 
não, ambas estão trabalhando o mesmo conteúdo. O trabalho com o “conto” eles está 
desenvolvendo, inclusive já está recolhendo nas duas turmas. A elaboração do “conto” é mais uma 
atividade do bimestre.   
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5) O trabalho deverá ser apresentado em forma de Seminário ou Dramaticamente 
(valerá ponto) 
 
6) Todos os componentes do grupo devem integrar-se à feitura do trabalho 
cumprindo sua parte. 
 
7) Nenhum componente do grupo deverá deixar de ler os textos previamente por 
vocês, sob o prejuízo do trabalho não alcançar um bom êxito. 
 
8) A responsabilidade conjunta, a participação efetiva de cada um e a apresentação 
individual serão observadas com cuidado. 
 
Quando terminou de escrever o trabalho, ainda com os alunos copiando, a 
professora explicou cada uma das questões e disse que para concluir a aula eles 
assinassem a lista de frequência. Os alunos assinavam-na e iam embora. 
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JORNAL DE CAMPO – AULA 10 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 24/09/200765 
 
 

Assisti a 2 (duas) aulas no dia 24/09/2007, das 13h às 14h40, na sala 2T11. 
Antes de a professora dar continuidade ao assunto sobre “colocação pronominal”, 
conversamos acerca do trabalho dos contos. A professora me disse que “alguns são 
muito interessantes”. No momento, estava lendo e pedindo aos alunos para 
reescrever, considerando as observações por ela realizadas. “O que estou fazendo é 
um arquivo da evolução deles enquanto leitores e criadores do próprio texto”. Disse-
lhe que esse processo era de retextualização, por isso gostaria de, se possível, tirar 
cópia de alguns desses encaminhamentos. Essa solicitação foi aceita pela 
professora que ficou de me passar esse material já na próxima aula.  

Após essa conversa, a professora se dirige ao quadro. Antes, porém, faz uma 
pequena interrupção para informar que como são duas aulas fará chamada só no 
final. Havia na sala vinte alunos. A professora, então, inicia a sua exposição 
comunicando que vai dar continuidade ao que eles viram na aula anterior sobre “o 
emprego dos pronomes oblíquos”, isto é, as regras gerais sobre ênclise, próclise e 
mesóclise. Neste momento, um aluno pergunta sobre os contos: “se precisa colocar 
capa?” Ela diz que sim. Voltou a falar sobre o emprego dos pronomes, dizendo que 
já não eram mais regras específicas. Pede aos alunos para ver o que havia inscrito 
no caderno “vejam o que escrevi sobre a ênclise”, principalmente para aqueles 
alunos que não assistiram à aula “não se sentir um peixinho fora do aquário”. O 
tempo todo, a professora chama atenção do aluno sobre a complexidade do 
assunto: “parece fácil, mas não é”. Informa que o emprego desses pronomes fará 
com quer eles (os alunos) se comuniquem melhor.  

O assunto é retirado de uma apostila66, apesar de ser trabalhado no capítulo 
37 do livro adotado (p. 308-311). Os alunos até desconhecem que o referido assunto 
consta no livro. Verifico esse fato, pois alguns alunos estão com o livro didático 
sobre a mesa, mas não tiveram a curiosidade de abri-lo como já vinha procedendo 
em outras aulas. E, assim, copiam o que a professora escreve no quadro: 
 
Obs.:  

a) A mesma regra será considerada para verbos na situação de mesóclise,  
Exemplo: amá-lo-ei. 
                chamá-lo-ia.  

b) Quando o verbo termina em am (nasal), acrescenta-se “n” ao pronome 
oblíquo. Exemplo: viam + o = viram-no. 
Exemplo: dão + o = dão-no 

     põe + o = põe-no 
 

Sobre essa regra, um aluno pergunta como identificar o que é nasal. A 
professora responde que na época dela o professor pedia para que fechassem o 
nariz, então descobriam o som nasal. 
 

                                                 
65 Gravação 5 
66 Gramática e Redação: um desafio da língua. Maria de Lourdes Dantas Freire (Lourdinha Calixto), 
3ª edição. Assu/RN. Digitação: Studiograf. 
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Retorna a copiar no quadro: 
 
Obs.: com a forma “pedimos + nos” obtém-se “pedimo-nos”. Nos demais casos, não 
se deve alterar a forma verbal. 

Exemplo: Pedimos-lhe muito respeito no trabalho. 
      Somos-lhe muito gratos.  
Obs.: Nos casos em que há advérbios, pronome e conjunções, se o verbo fizer parte 
de uma locução verbal, a próclise deixa de ser obrigatória. 

Exemplo: Não deve falar-lhe sobre algum assunto. 
     Quando veio encontrar-me, já era tarde. 

Obs.: é importante notar que os poetas têm liberdade de expressão, podendo,  
 

Os alunos estão compenetrados, um ou outro conversa, mas não atrapalha o 
andamento da aula. Há interação com a professora para perguntar sobre a escrita 
da palavra.  

No final, a professora explica os exemplos que estão no quadro, contextualiza 
com as escolas literárias. No entanto, são exemplos soltos. Aos alunos, cabem 
apenas reproduzir o que se vai inserindo como regra para a boa comunicação. 
 
 
QUESTIONAMENTO: 
 

Por que, apesar de estar situado no capítulo 37 do livro adotado, a professora 
não trabalhou esse assunto no livro?  
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JORNAL DE CAMPO – AULA 11 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 01/10/200767 
 

As duas aulas de hoje, das 16h às 17h4068, na sala 2T12 foram destinadas à 
apresentação do trabalho sobre o Simbolismo. Antes do início dessa atividade, a 
professora informou que iriam dar continuidade à apresentação dos trabalhos, que 
ela designou de Seminários. 

O primeiro grupo, formado por cinco componentes, apresentou o tema. Cabia 
a cada aluno falar sobre a escola Simbolismo, conforme roteiro elaborado na aula do 
dia 10/09/2007. Entre outras solicitações do roteiro de pesquisa, estava a análise de 
um texto de caráter simbolista. 

No momento em que a aluna apresentou a análise, lendo o soneto que estava 
exposto no quadro em uma folha de cartolina, a professora comentou sobre a 
importância da análise realizada pela aluna. Lembra também que o autor é muito 
importante para a transição entre essa Escola e o Romantismo. 

O outro aluno lê o texto que preparou para a apresentação. Ao expor a sua 
parte, interage com a colega que já havia falado anteriormente. Apesar de os alunos 
estarem atentos à apresentação, não ouvíamos muito que eles falavam, pois o 
barulho dos carros era ensurdecedor. Lembro que esta sala fica na lateral da escola, 
com as janelas abertas para a Av. Prudente de Morais. 

Os demais colegas iam lendo a parte que lhe fora destinada para 
apresentação. No momento em que a última aluna se apresentou, a professora 
pediu para que eles virassem mais para frente, pois não estava ouvindo bem, devido 
ao barulho externo. No final dessa apresentação, uma aluna fez as considerações 
sobre o tema. Foi aberto para as perguntas, um aluno perguntou sobre as principais 
características do Simbolismo. O grupo não soube responder o que fez surgir uma 
discussão. Um aluno dizia que já é chato apresentar sobre o mesmo tema. A 
professora explica aos alunos que é comum essas discussões.    

Neste dia, a professora não fez a chamada, nem passou a folha para que os 
alunos a assinassem. Havia na sala 16 alunos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
67 Gravação 6 
68 Lembro que a aula sempre acaba por volta das 17h 25. 
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JORNAL DE CAMPO – AULA 12 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 08/10/200769 
 

Assisti a duas aulas na sala 2T11, das 13h às 14h40. Havia poucos alunos na 
sala, apenas 17 alunos. A professora inicialmente fez a chamada e depois pediu 
para que os alunos abrissem o livro didático e resolvessem os exercícios de 1 a 9. p. 
310-311, e 1 a 5, p. 311. Disse que eles deveriam responder às questões no 
caderno, pois o livro não pode ser riscado. Isso porque será devolvido no final do 
ano. 

Como sempre, alguns alunos não estavam com o livro. A professora disse 
que eles fossem pedir emprestado em outra sala, visto que a tarefa valia 1,0 (um) 
ponto. 

Os alunos que foram tomar emprestado o livro na outra sala voltaram dizendo 
que havia apenas 05 alunos e que nenhum deles havia trazido esse material. Nesse 
momento, emprestei o meu exemplar, pois percebi que esses alunos estavam 
bastante preocupados.  

A aula transcorria com muito silêncio e concentração dos alunos na execução 
dos exercícios. Alguns alunos, mesmo estando com o livro, resolveram os exercícios 
em grupo; outros individualmente. Havia aqueles que mesmo sozinho, às vezes, se 
dirigiam ao colega para tirar dúvidas. A consulta à professora era feita em voz alta, 
da própria carteira. Entre um questionário e outro, perguntavam também sobre 
outras atividades: a correção dos contos, a apresentação do trabalho sobre 
“simbolismo” no dia 22/10 e até sobre a prova no dia 17/10. 

A sineta toca para a 2ª aula. Agora, existem mais alunos na sala: são 22. 
Nesse momento, a professora explica mais uma vez que os exercícios são uma 
revisão para a prova e para que eles “façam-nos mais motivados” ela atribuirá um 
ponto. Além disso, devem procurar responder aos exercícios com bastante atenção, 
pois “vocês têm que conhecer mais a língua culta”. 

Os alunos continuam concentrados na resolução dos exercícios. Nenhum se 
dirige à professora. Esta permanece sentada em sua mesa corrigindo os trabalhos. 

Alguns alunos terminaram a tarefa e começam a conversar, outros saem para 
conversar com colegas que estão no corredor. A professora continua corrigindo os 
trabalhos. Inicia um entra e sai na sala. Alunos das outras salas começam a entrar e 
alguns alunos, pedem silêncio, pois ainda estão resolvendo as questões.  

Neste momento, a aula é interrompida pelo toque da sineta. Os alunos avisam 
que não concluíram os exercícios. A professora diz que na próxima aula, quarta-feira 
(10/10) passará um visto no caderno e quem obtiver esse visto receberá 1,0 ponto. 
Quanto à correção, ela comunica que depois de corrigir no caderno, irá corrigir 
oralmente, mas tudo na próxima aula.             
  
 
 
 
 
 

 

                                                 
69
 Gravação 7 
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JORNAL DE CAMPO – AULA 13 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 22/10/200770 
 

As duas aulas de hoje, 22/10/2007, da turma 2T11, foram na sala de vídeo. 
Assim como ocorrera na turma 2T12, os alunos vão apresentar os Seminários sobre 
o Simbolismo. Antes, porém, a professora pede para que eles colaborem com o 
silêncio. O primeiro grupo, formado por 4 (quatro) alunas, apresentou o trabalho 
utilizando como recurso didático textos escritos em folha de papel madeira. O que 
fez a professora chamar a atenção sobre esse material, pois ninguém conseguiu ler 
o que estava escrito, uma vez que a letra era muito pequena. Essa apresentação 
resumiu-se à leitura do que estava escrito no material. Durante essa leitura, a 
professora solicita que elas leiam mais alto: “Kézia, leia mais alto”, “leia mais alto 
gente, não estamos escutando nada”. Quando as alunas se preparavam para fechar 
a apresentar a professora pede para que leiam melhor: “faça a leitura sem gaguejar”. 
No final, a professora perguntou se havia alguma pergunta. Uma aluna indagou ao 
grupo: como se deu a origem do Simbolismo? Ninguém soube responder. Um 
componente disse que só sabia responder com o livro.Isso gerou um mal entendido 
entre eles. A professora procura contornar a situação: “ta bom!” Nesse momento, a 
professora disse que alguém deve saber, pelo menos, o que ficou sobre o 
Simbolismo, enquanto escola literária. O grupo silenciou. A professora insistia na 
pergunta, dizendo que elas não a decepcionasse: “não me envergonhem”. Indagou 
mais uma vez: o que diferencia o Parnasianismo do Simbolismo? Uma componente 
do grupo respondeu que “era a forma”. Assim que a aluna respondeu, a professora 
disse muito bem. 

A professora chama, agora, o próximo grupo. Um dos componentes disse que 
o grupo estava incompleto. A professora, então, pede que espere um pouco, pois 
faltam 5 minutos para a 2ª aula. 

Toca para a segunda aula, existem na sala 25 (vinte e cinco) alunos. O 
segundo grupo que vai se apresentar continua desfalcado. O grupo é de 4 (quatro) 
componentes, havia 3 (três) alunos. Um aluno que estava sem grupo se levanta e 
diz que vai fazer parte dessa equipe, já que essa atividade vale 7,0 (a professora me 
informou que a prova vale 6,0 pontos, sendo 3,0 para somar com a nota da prova e 
3,0 para acrescentar ao seminário). Esse grupo faz a sua apresentação lendo o que 
um aluno organizou para o Seminário numa folha digitada. Com exceção desse 
aluno, os demais não sabiam nem ler o que estava escrito. Isso levava a professora 
a corrigi-los o tempo todo. 

Após o termino dessa apresentação, a professora pergunta se há alguma 
pergunta. Ninguém se prontificou a responder. Silêncio total. Diante disso, a 
professora indagou: “o que chamou a atenção na poesia de Cruz e Souza?”. Como 
se esperava, o aluno que se dedicou mais ao seminário responde à indagação da 
professora. Enquanto a professora, lá na frente, continua perguntando ao grupo, o 
restante da turma fica apática à situação, e a conversa toma conta da sala. Nesse 
momento, a professora pede silencio, justificando que “o próprio ambiente já não 
contribui pelo menos façam silêncio”.  

O terceiro grupo a se apresentar era composto por 3 (três) meninas. Uma 
componente justifica que eram 4 (quatro), mas o colega faltou. O grupo utiliza em 
sua apresentação folhas de cartolina. Nelas há o resumo de tudo que se vai 
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apresentar, inclusive o texto de Augusto dos Anjos que foi empregado na análise. O 
grupo encerra dizendo “é só”. A professora retorna o assunto fazendo alguns 
esclarecimentos sobre o assunto abordado no Seminário. Aproveitou também para 
parabenizar a apresentação do último grupo: “vocês estão de parabéns, percebo 
que houve um compromisso da equipe em estudar e, assim, fazer uma boa 
apresentação”. Apesar de terem sido elogiados, esse grupo não foi sabatinado com 
perguntas, como ocorrera nas apresentações anteriores.  

Como não havia mais grupo, a professora pediu que todos se dirigissem à 
sala de aula. Durante a caminhada para a sala, perguntei à professora se podia, 
nestes 30 minutos que faltavam para terminar a aula, aplicar a entrevista com a 
turma, na medida em que eles já haviam sido sensibilizados para participar dessa 
entrevista. 

A professora disse que sim71. Então, os últimos 30 minutos foram destinados 
à aplicação da entrevista por mim elaborada. 

Para isso, pedi que eles lessem cuidadosamente o que havia solicitado. 
Expliquei que os graus poderiam ser repetidos, apenas deveriam ter cuidado para o 
número que era considerado o maior, no caso o 5, e o menor, o 1. Pedi também que 
eles não se influenciassem com a resposta do colega, pois para mim seria muito 
importante a sua avaliação individual. Isso porque depois iria analisar o todo. Eles 
me ouviram atentamente e atenderam à minha sugestão, mas pediram que eu fosse 
lendo cada questão e explicando-a para que eles pudessem responder melhor. 

Terminada a entrevista, todos me entregaram a folha. Nesse momento, a 
sineta toca indicando que a aula terminou. 
 
 
Indagação: Por que a senhora apresenta os trabalhos na sala de vídeo?               

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Apliquei entrevista com 25 (vinte e cinco)  alunos da 2T11  
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JORNAL DE CAMPO – AULA 14 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 29/10/200772 
 

Antes de a professora iniciar a aula, na turma 2T12 das 16h às 17h25, 
perguntei-lhe se poderia realizar a entrevista com os alunos73. Isso porque eram 16 
horas e quando tocasse para a segunda aula, os alunos começavam a sair para 
pegar o ônibus. A professora aceitou a minha sugestão e das 16h5 até às 16h40 
fiquei com eles aplicando a entrevista. Havia 15 alunos presentes (segundo 
informação de um aluno existem 35 na chamada, mas só 28 assistem à aula). Todos 
eles estavam muito atentos à minha explicação e iam respondendo cada uma das 
questões verificando o lhe havia solicitado. 

No decorrer da entrevista, um aluno me pediu para passar a limpo, pois as 
suas respostas estavam muito rasuradas. Outro, diante de tanto barulho, ao ser 
indagado sobre “interferência na aprendizagem”, disse-me “a senhora não está 
vendo”. Nada lhe respondi, apenas ri e continuei a entrevista. Quando a professora 
percebeu que havia terminado a entrevista, pediu a um aluno para entregar as 
provas para que pudesse fazer a chamada. 

No momento em que os alunos recebiam a prova (valor 6,0), alguns deles 
verificaram que havia algumas incorreções na avaliação da professora quanto à 
atribuição da nota. Ela logo percebeu seu lapso e, em pouco tempo, estava cercada 
de alunos que queriam “ajeitar a nota”.  

A sineta toca para a 2ª aula. A professora levanta da cadeira e diz que agora 
está tudo resolvido. Dirige-se ao quadro e avisa que “vai dar continuidade ao 
conteúdo da aula anterior”. É assunto do 4º bimestre, mas não é retirado do livro 
adotado. Perguntado à professora o nome do livro e ela me diz: Roteiro de 
Redação74. 

O assunto abordado é sobre “as particularidades léxicas e gramaticais”. É 
colocado no final desse livro que se destina, especificamente, ao trabalho de 
redação. Com relação a isso, ela explica que o motivo de trabalhar com tais 
particularidades deve-se ao fato de ter observado, quando fazia a correção dos 
contos, que muitos alunos não sabiam empregar termos como dentre, desde, os 
porquês, entre outros, além de alguns verbos. A professora escreveu no quadro 
as particularidades que existem entre os verbos “possuir e ter”. Depois de escrever 
essas particularidades no quadro, explica o assunto, lendo os exemplos e 
justificando os seus usos em cada situação, como “Ele possui uma bela casa de 
campo”. 

“Ele tem uma bela casa de campo”. 
“A casa tem agora quadros de esporte, bares lindos, boa iluminação”. 
“Nós temos direito adquiridos”. “Ela tem cabelos e olhos azuis”. 
Terminada a explicação, a professora pergunta se há dúvidas. Repete “há 

alguma dúvida?”. Os alunos ficam calados. Um colega diz: “a hora é agora, depois 
vocês vão dizer que não entenderam”.  

                                                 
72 Nessa aula utilizei também o gravador, mas tal aparelho não funcionou na hora. Isso porque deixo 
sempre sobre a carteira de um aluno que peço para tomar conta do equipamento. Infelizmente, ele 
só veio perceber no final da aula. 

73 Apliquei a entrevista com 15 (quinze) alunos da 2T12. 
74 VIANA, Antonio Carlos (org.). Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Contexto, 
1998, p. 111-116. 
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Mais uma vez o silencio é total, eles não dizem nada. Barulho só dos carros 
na Avenida Prudente de Morais.  

Um aluno perguntou à professora se no exemplo “quando eu crescer vou ter 
um Vectra?” o emprego do “ter” está certo ou errado? Ele mesmo indaga a 
professora: “não está certo?” “É o mesmo caso de ‘ele tem uma bela casa no 
campo’, não é professora?”. A professora respondeu que “sim”. 

Chamou apenas a atenção para os casos em que se diz “A praia tem agora 
quadra de esporte”. Nesse caso, “não se pode usar ‘possuir’, pois a praia não é 
possuidora”.                       

Toca a sineta e todos saem correndo, inclusive a professora, para pegar o 
ônibus.  
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JORNAL DE CAMPO – AULA 15 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 12/11/200775 
 

As aulas de hoje, 12/11/2007, na turma 2T11, das 13 às 14h20. Antes de 
iniciar a aula, a professora falou que hoje a aula seria reduzida a quarenta minutos 
cada. 

Fez a chamada e aproveitou para informar a média do bimestre de cada aluno 
na disciplina. Havia vinte e dois alunos. Ao chamar um aluno, perguntou o que havia 
acontecido, um colega respondeu-lhe que o aluno desistiu, pois estava trabalhando. 

 O assunto da aula foi sobre as particularidades gramaticais, isto é, deu 
continuidade ao que já havia iniciado na aula anterior. O assunto era sobre acerca 
de, a cerca de, ter e possuir, entre outros. Ao terminar de copiar o assunto, deu 
um tempinho para que os alunos copiassem e, ao perceber que eles já tinham 
terminado, explicou o assunto a partir das frases que se encontravam no livro. 
Quando terminou pediu aos alunos que dessem exemplos. Todos ficaram calados. 
Pediu, então, a um aluno sentado nas primeiras carteiras que desse um exemplo, 
este, porém, não se manifestou. 

A professora aproveitou para informar aos alunos mais uma vez que o 
referido assunto era importante, pois, durante a correção dos contos percebeu que 
eles não sabiam empregar essa expressão. 

Depois disso, inseriu outras particularidades: há/ - a, haja visto/hajavista. 
terminou de escrever os exemplos no quadro, voltou-se para os alunos e disse: “tem 
conversa demais”. 

Enquanto os alunos escreviam, um aluno, perguntou se eles iam assistir a 
algum filme neste semestre. Uma aluna disse que “O diabo veste prata não”. Outro 
disse que o ideal seria “Tropa de Elite”. Um colega disse filme brasileiro “não”. Ao 
ouvir isso, a professora disse que “os filmes brasileiros hoje são muito bons”. A 
conversa toma conta da sala. Então, uma aluna sugere que eles assistam ao filme 
“Diamante Negro”, com Leonardo Di Caprio. Todos gostaram da sugestão da colega, 
inclusive a professora. Ela comunicou que eles iam assistir ao filme e fazer um 
trabalho relacionado ao tema, principalmente de produção de texto. 

A professora explicou agora todo o assunto. Para terminar diz que só falta 
“haja vista”. Diz que o exemplo tem tudo a ver com a realidade deles. 

Ao finalizar a explicação, comunicou que vai escrever só uma regra. Os 
alunos pedem que não, pois já vai tocar. A professora, então, senta e faz mais uma 
vez a chamada: estavam presentes vinte e três alunos. A aula é concluída  com o 
toque da sineta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Gravação 13 em pen drive; 10 e11 gravador portátil.  
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JORNAL DE CAMPO – AULA 16 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 22/11/200776 
 
 

Assisti a (01) uma aula na turma 2T12, das 14h40 às 15h30. Havia na sala 21 
(vinte e um) alunos. A professora fez a chamada e avisou que hoje a aula seria 
destinada à realização de um exercício sobre as particularidades gramaticais, 
especificamente, o uso do “porquê”, “dentre”, “junto a”senão/se não”, há do verbo 
haver, entre outros, isto é, todo assunto explorado na aula de gramática sobre essas 
particularidades. 

Dirigiu-se ao quadro para escrever o exercício77. Enquanto transcrevia as 
questões os alunos conversavam sobre diversos assuntos: música, futebol, carnatal, 
sem falar que nesta turma, os alunos dividem espaço sonoro com os carros que 
transitam na Avenida Prudente de Morais.  

Após aproximadamente vinte minutos, a professora faz a correção do 
exercício. Lembra que a próxima atividade será dentro de um texto, que é “um 
pouquinho mais difícil”. Antes, porém, comunica que vai precisar fazer uma cotinha, 
R$ 0,15 (quinze centavos), para recolher dinheiro para tirar cópias dessa atividade 
que será para a nota. Ressalta que o trabalho compreenderá de interpretação e 
análise do texto. Enquanto explica tal atividade, os alunos discutem entre si sobre ter 
que entregar o dinheiro à aluna Ana Maria. O assunto é, então, desviado para a 
referida questão. E lá se vão quase 10 (dez) minutos nessa discussão. A professora 
percebendo que os alunos não chegam a um consenso, pergunta a um aluno se ele 
já fez o exercício. “Ah você está precisando, pois tirou 1,5 (um e meio) na prova”. A 
professora insiste em perguntar ao aluno. Neste momento, um outro aluno sugere 
que ela pergunte em espanhol. Ela responde: “ele não sabe nem português, imagine 
espanhol”. O aluno atingido baixa a cabeça, mas imediatamente diz à professora 
que vai denunciá-la, “pois foi humilhado”.  A professora volta a corrigir os exercícios. 
A correção caracteriza-se por perguntas e repostas: a professora lê e os alunos 
respondem. A correção sofre interferência do barulho externo, provocado pelos 
carros que transitam na grande avenida e pela conversa dos alunos em sala de aula. 
Apesar do barulho, os alunos acham muito fácil a prática pedagógica da professora. 
Um deles sugere até que a professora faça um trabalho assim, valendo 5,0 (cinco), 
pois é tão fácil. A professora rir e continua a correção. Em alguns itens, eles erram, 
principalmente no emprego do “porquê”. Ela pacientemente explica por que deve ser 
um item em detrimento a outro. Termina a correção. Um aluno, então, diz: 
“professora, por que a Senhora não dá 1,0 (um) ponto a quem respondeu todo o 
exercício? “. A professora sorri e diz “não”, e continua “vamos fazer mais um 
exercício”. Os alunos falam que “não, pois já vai tocar”. Realmente, a sineta toca e 
todos saem para o intervalo. Enquanto caminha para a sala dos professores, chama 
o aluno que ficou chateado com o comentário feito em sala de aula sobre o seu 
desempenho. Ele, não simples olhar, diz: “tá certo fessora, não vou mais denunciar”. 
 

                                                 
76 Gravação: pen drive aula 14; Gravador portátil  13.  
77 O exercício foi retirado do livro: VIANA, Antonio Carlos (org.). Roteiro de redação: lendo e 

argumentando. São Paulo: Contexto, 1998, p. 116-119. 
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JORNAL DE CAMPO – AULA 17 
LOCAL: ESCOLA ESTADUAL ANÍSIO TEXEIRA 
DATA: 17/12/2007 
 

Assisti a duas aulas, das 16h40 às 17h15, na sala 2T12. A aula hoje se 
caracteriza por ser um trabalho sobre as particularidades da Língua Portuguesa. A 
professora, inicialmente, disse aos alunos que não iria fazer chamada (havia vinte e 
três alunos presentes). Depois distribuiu o texto “as máquinas”, de Bertrand Russel. 
Bertronel Russol, e informou que eles iriam aplicar o conhecimento do assunto 
nesse texto. E, assim, dirigiu ao quadro para escrever as perguntas que seriam 
respondidas por eles. Eis as questões:  
 

1) Considerando o conteúdo trabalhado – Dificuldades da “Língua Portuguesa” – 
Leia o texto – “As máquinas”. 

- Pode consultar apontamento etc. 
- Observar as palavras sublinhadas e, tentar compreender o sentido que a 
palavra circulada tem no contexto.  
 
2) Em seguida, explore o texto sob os aspectos: 
a) De que fala o texto? 
b) Em que tempo a narrativa se encontra? 
c) Quantos parágrafos têm o texto? 
d) Qual a impressão que o texto lhe causa? Comente. 
e) Faça um breve resumo sobre a temática abordada no texto. 
 

Ao terminar de escrever o exercício no quadro, a professora explicou a 
atividade vai valer para a nota e chama a atenção daqueles que estão precisando 
melhorar que a hora é esta. Neste momento, uma aluna chama a professora e 
pergunta o significado da palavra “liliputianos”, ela pede desculpas aos alunos e diz 
que não conhece esse tema. Pode ser algum neologismo do inglês. 

Outros alunos insistem em querer saber o significado da palavra. A 
professora, então, se dirige a mim e diz: “Célia, se você souber pode interferir”. Peço 
desculpas também aos alunos e digo que não conheço. No entanto, lembro que pelo 
contexto deve estar relacionado aos habitantes de seis polegadas da ilha de Lilipute, 
do romance Viagem de Gulliver, citado no texto.. A professora fala que a minha 
observação procede, mas tem algo a ver com puristas da língua “certo” ou “errado”.  

Ressalta que quando eles estudaram a escola parnasiana viram que seus 
seguidores enalteciam a forma em detrimento do texto. “Então, gente, isso é 
purismo”. 

Durante a aula, chamou-me atenção a impaciência dos alunos, não no 
sentido da aula, mas do desconforto causado pelo calor. Estava muito quente, na 
sala havia apenas um ventilador, mas este aparelho não dava conta. 

Os alunos vão respondendo às questões e interagem o tempo todo com a 
professora. Ela às vezes responde ao aluno individualmente, noutra, socializa com 
os demais colegas. Sentindo dificuldade em responder à questão um aluno disse: 
“professora, português é difícil”. A professora sorrindo respondeu “não, meu filho, é 
algo necessário”. 

O tempo passa, e os alunos continuam na atividade. É o último horário, eles 
já estão cansados e nisso começam os pedidos: “professora, deixe eu ir”; “já 
terminei, posso ir”. A professora lembra que ainda são 17 horas. 
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Agora, são 17h20, vendo que não segura mais os alunos termina a aula e 
analisa que vai corrigi-la na próxima aula.       

 
Gravação: pen drive  
Gravação: 15 

As Máquinas 

 

As máquinas são adoradas porque são belas, e apreciadas porque conferem poder; 

são odiadas porque são feias, e detestadas por imporem a escravidão. Não 

suponhamos que qualquer dessas atitudes seria "certa" ou "errada", pois seria o 

mesmo que ser certo afirmar que os homens têm cabeça, mas errado afirmar que 

têm pés, embora possamos imaginar facilmente os liliputianos a discutir este 

assunto em relação a Gulliver. A máquina é como o gênio das Mil e uma Noites: bela 

e benéfica para o amo, mas feia e terrível para os seus inimigos. Mas em nossos 

dias a nada se permite exibir-se com essa simplicidade. É verdade que o dono da 

máquina vive longe dela, onde não pode ouvir o seu barulho, ver os antiestéticos 

montes de sucata ou cheirar os seus vapores venenosos; se chega a vê-la, é antes 

de instalada, ou de posta em uso, quando pode admirar a sua força ou sua delicada 

precisão sem se aborrecer com a poeira ou o calor. Mas quando é desafiado a 

considerar a máquina do ponto de vista daqueles que têm de viver e trabalhar com 

ela, sua resposta é pronta. Pode frisar que, devido ao funcionamento da máquina, 

aqueles homens podem comprar mais mercadorias – muito mais – do que os 

bisavós poderiam. Conseqüentemente, devem estar muito mais contentes que os 

bisavós – a aceitarmos a suposição que todo mundo faz. 

Esta suposição é que a posse de comodidades, de propriedades materiais, é o que 

satisfaz os indivíduos. Imagina-se que o homem que tem dois quartos e duas camas 

e dois pães deve ser duas vezes mais feliz do que o que só tem um quarto, uma 

cama e um pão. Algumas pessoas, nem sempre com muita sinceridade, criticam 

essa idéia em nome da religião ou da moral; mas ficam bem contentes de aumentar 

sua renda através da eloqüência da sua prédica. Não é do ponto de vista moral ou 

religioso que desejo combatê-la; é do ponto de vista da psicologia e da observação 

da vida. Se a felicidade é proporcional à renda, é irrespondível a causa das 

máquinas; se não, a questão toda precisa ser examinada. 

(Russel, Bertrand. Ensaios Céticos) 
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Dissertação: 
 

A partir da leitura do texto, redija uma dissertação expondo seus pontos de 
vista a respeito da questão-tema. Procure chegar a conclusões decorrentes da 
argumentação que você apresentou. 
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ANEXO 4 – TRANSCRIÇÕES DE AULAS 
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Aula/Turma 
 

Data 
 

 
Tema/conteúdo/atividade 

 
 

A8 – 2T1 03/09/2007 Gêneros textuais: o gênero carta – texto “Carta ao 
prefeito”, de Rubem Braga.  
Gravação 2 (minigravador)  
 

A10 – 2T11 24/09/2007 Colocação pronominal – regras gerais sobre ênclise, 
próclise e mesóclise.  
Gravação 5 (minigravador)) 
 
 

A12 – 2T11 08/10/2007 Atividade no livro didático: exercícios  
Gravação 7 (minigravador) 
 
 

A15 – 2T11  12/11/2007 Particularidades gramaticais  
Gravação10 e11 (minigravador); Gravação 13 
(pendrive). 
 

A16 – 2T12 22/11/2007 Realização de um exercício sobre as particularidades 
gramaticais. 
Gravação13 (minigravador); Gravação 14 (pendrive).    
 

A17 – 2T12 17/12/2007 Atividade sobre as particularidades da Língua Portuguesa: 
análise do texto “as máquinas”, de Bertrand Russel. 
Gravação15 (pendrive).    
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TRANSCRIÇÕES DE AULA 
 

Reprodução das falas do aluno e do professor: 
P para professor; 
AO para aluno – mais de um AO1, AO2, AO3; 
AA para aluna – mais de uma AA1, AA2, AA3.  
 
Observação: PSA para pesquisadora. 
 
 

SISTEMA DE SINAIS DA TRANSCRIÇÃO  
 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLOS 

Falas da professora P Bom dia, bom dia, 'bora, começar a 
trabalhar  

Falas de aluno, de aluna, de 
dois ou mais alunos, ao 

mesmo tempo 

Ao  Aa  As Bom dia, professora. 

Pausa, silêncio, hesitação ... Então vamos fechar a atividade... vamos 

entoação interrogativa 
(ascendente) 

? Décimo segundo? 

Alongamento vocálico :: é:: estudando aquele conteúdo, mas a gente 

corte, elisão brusca de 
vocábulo, de enunciado 

' por assim di' podemos assim dizer... bem a 
grosso modo,  

falas simultâneas, 
sobreposições, justaposição 

[ [  Bom dia, Flávio. Bom dia. Bom dia, 

[  Bom dia, professora. 

Registro ininteligível (?) (?) uma proposta (?) primeiro parágrafo. 

ênfase tônica, reforço 
prosódico 

maiúsculo expor os critérios MAIS adotados 

Comentário do analista ((  )) ((Professora dá duas batidas sobre a mesa.)) 

ênfase pausada, pronúncia 
silabada 

se-pa-ra-do Gen-te, silêncio... 

texto lido, citado itálico sou BRAVO, sou FORTE, sou FILHO do 
NORTE, meu CANTO  de MORTE 

No caso das flexões verbais 
de segunda pessoa do 
singular, optamos por manter 
o registro da oralidade 
informal de sala de aula 

 
 Tu quer fazer? 
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GRAVAÇÃO 2 – AULA 8 
 

001 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
002 AO1 (?) foi público, professor. (?).             
003 P Foi, nasceu trinta do quatro (?) não foi? bloqueado (?). 
004 
005 

PSA Fazer um questionário que tem que ser feito com você, está 
certo? Pode ser?  

006 AA1 Pode.  
007 PSA Está bom? 
008 AOS/AAS ((Risos, vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
009 AO1 (?). 
010 AA2 Hã?   
011 AO1 (?). 
012 AA2 Edija. 
013 
014 

PSA Edija, se parar, aí você me chama, dá só um toquezinho, que eu 
venho ajeitar. 

015 AA2 CERTO. Está certo. 
016 AOS/AAS  ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
017 
018 
019 
020 

P Eu entreguei ao Diretor um conto para trabalhar com vocês, hoje, 
que era minha aula que já estava planejada, não é? Só que o 
texto não saiu, peguei agora à vice-diretora, ela ficou de’ de até 
que alguém possa dá uma olhadinha lá. 

021 AA3 Professora, por que não peg’ no (?)            
022 P Porque está FECHADO! 
023 AA3 Felipe’ [  Felipe Guerra. 
024 AA4             [  No Felipe Guerra está batendo. 
025 P Dá tempo? 
026 AA3  (?). 
027 AO2 Vai lá! 
028 P Vá’ vá perguntar à a vice-diretora se ela já conseguiu a cópia. 
029 AO2 (?). 
030 P Ela’ ela foi à copiadora. 
031 AO2 (?). 
032 AA3 Aqui’ aqui está funcionando, parece só (?) na marra. 
033 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
034 
035 

P Eu vou fazer o seguinte, para nós não perdermos tempo, vou 
pegar um conto aqui bem pequeno, vou dar o dinheiro dessa 
xérox (?) 

036 AA4 Para poder tirar, não é? 
037 AOS/AAS ((vozes)) 
038 AA5 Professora! 
039 AA6 [ Professora, pode entrar? 
040 P [ Pode entrar.  
041 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
042 
043 
044 

AA7 Acabo pegando de pouquinho e pouquinho, mas..., mais 
IMPORTANTE. Mais KEILA, é problema (?) de a gente comer... 
sabe, por exemplo na rua (?) comer na rua.  

045 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
046 AA8 (?). 
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047 AA7 [ Cheio de bactéria  
048 AA8 E eu, fico tão triste quando... eu estou sem dinheiro.  
049 AA7 (?). 
050 AO (?). 
051 AA9 Qual é o outro trabalho? Hein Liliane?  
052 AA10 [  PARÔ. Chame aí ela!  
053 AA9 [  PARÔ! 
054 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
055 AO3 DRAMÁTICO, ele.  
056 AA (?). 
057 
058 

AO3 É, e:: OLHA, a gente sai correndo, para impedir ele, vou ao 
banheiro, ando a casa todinha, olhando para lá (?).  

059 AA10 Tu ainda botava na sua casa? 
060 AO3 (?) 
061 AA11 Tati!  
062 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
063 AO4 Back, qual era o (?) para pagar?  
064 AO5 Ainda não. (?). 
065 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
066 P Vinte e uma (?).  
067 AA10 (?) 
068 P São Quarenta e duas (?). 
069 AA11 Ó, Professora! 
070 AA11 Professora, a senhora vai é’ revisar o que vai (?) 
071 
072 

P Vou. Olhe, ela’ ela trouxe lá da biblioteca, mas (?) só que a gente 
vai usar.  

073 AA11 Mas, só que a gente vai usar.  
074 
075 

P Vou tirar os cadernos até porque cada um fica com’ cada grupo 
fica com um livro. Está certo?  

076 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
077 AA12 (?). É TARDE demais. Estou dando a ele não! (?).  
078 AOS/AAS  ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
079 AO4 Olha (?). 
080 AA12 (?).  
081 
082 

PSA (?) aí é o seguinte, na próxima aula, eu vou fazer um (?) o meu 
objetivo é só (?) 

083 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
084 P (?).            
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GRAVAÇÃO 5 – AULA 10 
 
001 P  Vou sentar aqui perto de Célia. 
002 PSA Vilma, você estava falando sobre o conto, não é?  
003 P [  Era. Existem alguns que estão muito interessantes.  
004 PSA Aí, eu vou querer. O que você tiver, dê-me que eu tiro xérox.  
005 P Certo. Tudo bem.  
006 PSA Porque eu acho que é::  
007 P Depois, foi que fui pensar.  
008 PSA É.  
009 
010 

P Porque é um tom básico, é na verdade um arquivo da evolução de 
eles enquanto leitores. 

011 PSA É verdade.  
012 PSA Criadores do próprio texto.  
013 PSA Exatamente.  
014 P Não é? Bem nós vamos é dar continuidade ao que. 
015 AO1 Professora!  
017 P Já  começamos nas aulas anteriores que é um frevo.  
018 
019 

AO1 Professora! Professora! Senhora exige capa de trabalho, a senhor?  

020 P Um?  
021 AO1 Senhora exige capa de trabalho?  
022 P É::, é:: b’ não precisa colocar capa, você faz um cabeçalho.  
023 AO2 [ Professora!  
024 P Oii!  
025 AO2 Gostaria da capa... é:: fosse triplo? Pode ser? Pode ser? Por que, 

é::  
026 
027 

P Ah, pode, pode! Para economizar um bom trabalho, não é? Aí, você 
faz uma capa manuscrita e:: (?) 

028 AO2 E com ele gol (?) 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 

P Sim, na aula anterior, nós... é::, ficamos já em algumas regras não 
mais gerais, mas regras mais específicas, no emprego da próclise, 
não é? E se dá quando’ quando a gente observa que o emprego do 
pronome oblíquo aparece ou nós estamos, não é? De acordo com a 
estrutura da língua, temos co’ obrigado a colocar que’ pronome 
oblíquo antes do verbo. Ênclise, a gente sabe que se coloca o 
pronome oblíquo após o verbo. E a mesóclise, ela vai aparecer no 
meio do verbo. Parece muito simples, mas complica um pouquinho, 
quando vêm aquelas regras muito es-pe-cí-fi-cas. De cada, não é? 
De cada colocação desse tipo. Nós ficamos exatamente... 

039 AO3 (?) 
040 AO4 (?), vai me dá hoje?  

041 AO3 (?)  
042 AO4 Deni!  
043 AO5 Deni!  
044 AO6 Deni!  
045 AO5 DANI, TELEFONE!  
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046 
047 
048 
049 
051 
052 
053 
054 
055 
056 

P Gente, retomando aí, o que vocês já têm copiado. Por favor! Por 
favor, vamos só retomar! As meninas, Amanda! É::, tão, só 
retomando aí, aquilo que a gente ‘onde nós deixamos, não é? Para 
quem até não estava presente na outra aula, não se sentir um 
peixinho fora do aquário, não é? Se sentir mais ou menos inseridos,  
nós ficamos exatamente nessa regra da ênclise, que diz assim: com 
verbos terminados em “r”, “s” ou “z”, cortam-se tais letras e 
acrescenta-se “l” ao pronome, é uma regra fácil de a’gente 
mentalizar, até memorizar e::, e nos vai ajudar a empregar com 
certeza ’a saber empregar exatamente o pronome oblíquo de forma 
correta, não é ? O quê (?)  

057 AO7 Vou fazer um pedido detesto (?).  

058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 

P Vai nos ajudar. A que a gente fale melhor, escreva melhor, 
comunique-se melhor ou’ então continuando! Citamos aí alguns 
exemplos com: “Amar” que você saber que é um tema do verbo. 
Terminou na letra “r” que é a forma infinitiva do verbo amar, também 
é tema, então a gente faz o quê? O que é que manda a regra? A 
gente corta esse “r” e vai acrescentar o “l”, não é? “lo” vai ficar “amá-
lo”. “Fazer” também, que é o tema do verbo “fazer”, também está na 
forma, é, infinitiva e nós vamos fazer o quê? Cortar o “r” e 
transformar, vai ficar “fazê-lo”. “Partir” é terceira conjugação, não é? 
terminada em “r”, também é o tema do verbo “partir” que também 
está na forma infinitiva, que a gente cortando o sinalzinho do “r” vai 
ficar com? “Parti-lo”. Não é isso? Quem perdeu a aula passada, 
pode retomar a partir de agora. Vamos colocar aqui, algumas 
observações,  

072 AA1 Pegue! Derivan! Derivan! 
073 AO8 [ Professor! 

074 P [ Diga!  

075 AO8 Posso pegar o material aqui? Pegar o material aqui? 
076 P [ PODE. PODE.  
077 AO9 Valquíria!  
078 AA2 O quê?  
079 AO9 Foi Neres, foi?  
080 AA2 Foi. Foi.  
081 AO10 Duleu! Duleu.  
082 AO11 Hei boy!  
083 AO (?)  
084 AA (?) 
085 AO ((aluno cantando)).  
086 AO11 [ Professora!  
087 P [ Diga!?   
088 AO11 Quando o verbo terminar em “n”?  
089 P Quando o verbo termina em “n”? A::, Aqui?  
090 AO11 É.  
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091 
092 
093 
094 
095 
096 

P Som nasal. Quando o verbo termina em som nasal, acrescenta-se 
“n” ao pronome oblíquo, então, até eu aprendi isso. No meu tempo a 
professora até fazia caricaturamente isso, ela prendia um pouco no 
nariz assim, e a gente descobria que o som era nasal, ajudava  a 
gente a distinguir a fonalização da palavra, é um método bem 
antigo, mas dá para gente perceber alguma coisa não é?  

097 AO11 Hein professor! Som nasal sempre está no final da palavra é? É, não 
é? 

098 P É.  

099 P Quando você aperta o nariz, você percebe a diferença.  

100 
101 

P Ó! “Viram-no”. Ó! “Viram-no”, já nas ultimas silabas, você percebe 
que o som vai se fechando não é? Vai ficando nasalizado mesmo.  

102 AO (?)    
103 AA (?) 
104 AO12 Pronome o quê?  
105 AO13 Pronome oblíquo, oblíquo! Hei! Tua casa só tem problemas, não é? 
106 AA2 Que pão duro!  
107 AO (?).(14:35) 
108 P (?)                       
109 AA1 (?) [ Tu quer fazer? E está mesma coisa? 
110 AA2 [  Não, o conceito é diferente.  
111 AA1 [  Não, não está diferente! Continua paziação.  
112 AO (?) 
113 AA3 Minha filha, nós conversamos.  
114 AA4 [  E aí? O que é que deu? 
115 AA3 [  Querer que eu me’ me humilhe é? 
116 AA4 [  Está morando aonde, ele? 
117 AA3 [  Lá (?).  
118 AA4 [  É em Natal? Candelária? Está certo. (?) 
119 AA3 [  (?) 
120 AA5 Era novinho(?)  
121 AA6 Quem?  
122 
123 
124 

P “PRESIDENTE”, vou botar do outro lado. Aqui não vai poder, VIU 
GENTE! Bem, vamos retomar aqui! para ver se o que estou 
tentando’ que vocês compreendam.  

125 PSA Vilma, (?) 
126 P Quem? Isso aqui?  
127 PSA É só para anotar aqui.  
128 AO13 [ Professora, poeta tem liberdade, é?   
129 P É.  

130 AO13 [ obrigado!  
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131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 

P Depois desse negócio do poeta aí. A gente vai ver, não é? Quando 
vocês (?) Acho (?) Vocês agora viram o que? Quem foi meu aluno 
aqui sabe que nós estamos no Trovadorismo, nós passamos pelo 
Romantismo, passamos pelo Barroco, o Arcadismo. Agora, quando 
vocês chegarem no terceiro ano, vocês vão ver o Modernismo. Aí, 
vocês vão ver que um dos projetos’ um dos objetivos da literatura 
moderna era exatamente, é::, quebrar a formalidade da Língua 
Portuguesa. Tornar essa língua MAIS acessível a todas as pessoas, 
sem distinção de classe, não é? Fazer com que as pessoas 
pudessem, é::, ter acesso à literatura que, até então, era algo, é::, 
muito elitista. Até pelas’ pelas classes sociais que nós temos no 
nosso país, não é? Classe A, classe B, classe C. A questão do 
poder aquisitivo, as pessoas que nunca tinham ido à escola, que 
poucos tinham’ sabiam o que eram literatura, o que era arte.  

145 AO14 [ Professora!  
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
172 
173 

P Quando a gente chega lá na frente, a gente vai ver vários exemplos 
de pequenos poemas de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, 
poemas, é::, que mostram exatamente essa quebra que a gente 
está mostrando aí, é dele mesmo. Como a regra ‘como a língua 
formal, a linguagem culta exige que nós, é::, sobretudo, quando 
vamos escrever, quando nós vamos nos habilitar em concurso, 
quando nós vamos prestar, é::, qualquer tipo de concurso de língua 
portuguesa é exigido que nós saibamos usá-la desse modo, do’ do 
modo formal que a gramática passa para nós, não é? Então, aqui 
tem uma observação com relação ao que nós ficamos na aula 
anterior, que o emprego do “r”, a troca do “r” “s” e “z” pelo “lo”, e a 
gente via que o verbo estava na forma infinitiva não’ não 
interessando à conjugação que ele se encontrava, poderia ser na 
primeira, segunda ou terceira conjugação, AMAR, FAZER, FERIR, 
não é? COMER, BATER, e a gente transformaria isso, como vocês 
viram lá, não é? BATER fica batê-lo, Amar, amá-lo, FERIR, feri-lo, 
PARTIR, parti-lo, não é? E por aí vai. Aqui, nesta observação ainda, 
é::, como um gancho daquilo que acabei de falar, a mesma regra 
será considerada para verbos, na atuação, na situação de 
mesóclise, é quando o pronome oblíquo será colocado, não é? No 
meio do verbo, a gente parte o verbo e coloca este pronome no 
meio dele, AMÁ-LO-EI, significa o presente do futuro, não é? O 
futuro do presente é uma situação que você pensa em relação, você 
pensa em fazer, CHAMA-LA-IA, CHAMÁ-LO (?), CHAMA-LO-IA, 
MANDA-LA-IA, MANDA-LO-EI, isso tudo, numa situação de futuro 
do presente ou futuro do pretérito, CHAMA-LO-IA, AMA-LA-IA, AMA-
LO-IA, seria futuro do pretérito, passado, não é? E AMA-LA-IA é::, 
MANDA-LA-IA, MANDA-LO-EI, fut.   
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GRAVAÇÃO 7 – AULA 12 
 

01 PSA Vilma, eu vo’ vou deixar aqui, viu? 
02 P Certo! 
03 PSA Você que me ajuda sempre, viu! 
04 
05 

P Hoje, vou ficar com as meninas aqui. Pessoal, vamos? Tentar, 
não é? Resolver! Aí, a gente vai corrigir (?) 

06 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
07 AA1 ‘Vamos embora (?) anda! 
08 AA2 Minha amiga! Eu estou tentando! 
09 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
10 AA2 Sei lá! 
11 AO1 Secular 
12 AA2 (?) 
13 AO1  Calma! 
14 AA3  [ (?) Faço mais nem questão! 
15 AA2 [ Minha querida, cadê? 
16 AA1 [ Carol vem para cá!  
17 AA3 Assim (?) 
18 AA4 [  Hei, Laura (?) nem estou com nojo desse cabelo. Eu sai (?) 
19 AO2 Um alô pro Cleiton aí, viu? 
20 
21 

P É:: Eu estou pedindo para vocês (?). sim, eu vou tirar uma cópia 
, viu? 

22 PSA (?) Vai ser’ vai ser dia dezessete, não é? 
23 AO Professora! (?) 
24 P Oi! Pode entrar! Bom tarde! 
25 AO3 [ Boa tarde! 
26 AO  (?) viu ? 
27 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
28 AA2 E cadê o povo? 

29 AA1 (?) fazer a capa... 
30 
31 

AA3 Mandei ele fazer uma capa bem bonitinha. Essa (?) parte dessa 
capa. 

32 
33 

P  (?) Só vou olhar essa (?) quando todo mundo fizer, vou logo sair 
da brincadeira, porque tenho que terminar à aula (?) resposta.  

34 AA2 Já terminou? 
35 AO4 Professor! (?) 
36 AA4 E essas letras miudinhas, vixi, hoje vai ser o negócio de inglês! 

37 AA2 (?) 

38 AA4  Foi você que errou? 

39 AA2 (?) 
40 AA4 Errou o quê? 

41 AA2 (?) Aqui, oh PÊ-LA, mas é PÊ-LO. 

42 AA4 Ficou legal visse, esse negócio! 
43 AA2 Aqui, é FAZ em vez (?) fez’ fazer (?) 
44 AA4 Ficou legal esse tal ponto. 
45 AA2 (?) 
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46 AA4 Quê? 
47 AA2 Do ponto ou do trabalho? 
48 AA4 Do ponto. Tudo! 
49 AA2 (?) 
50 AA4 O melhor. Repetiu?  
51 AA2 Não, vai ficar muito com nível básico. 
52 AA4 Às vezes, eu fiquei pensando em fazer outro, mas está  bom. 
53 AA2 [ Está bom, não é? (?) 
54 
55 
56 

AA4 Também não tenho cabeça não, de uns tempos para cá. Eu 
estou muito... sem cabeça para fazer esses negócios, já basta o 
trabalho de matemática, tirou meu juízo. 

57 AA2 Estou substituindo essa letra. 
58 AA4 É::, essa aí é! 
59 AA2 Quando eu era pequena (?) 
60 
61 

AA4 Apesar que Edija já esteja vindo, acho que vai chegar no 
segundo horário. 

62 AA2 (?) 

63 AA4 Para comprar, não é ? 

64 AA2 [ para comprar na hora de vir para o colégio. É Igual (?) 

65 
66 

AA4 Foi de biologia falou. Hei, o que o professor falou... assim, ficou 
marcado, não é? Deu uma lição de vida, assim.. 

67 AA2 (?) E ninguém entende (?) 
68 
69 
70 

AA4 Mas assim, eu fiquei’ eu tentei muito no momento, assim... Que 
ele falou aquelas coisas que, o pior que ele está falando só para 
o nosso bem mesmo. Que ... 

71 AA2 (?) 
72 AA4 Eu quero tirar uma nota boa na-a prova dela. 
73 AA3 Fica quanto o ponto, em? 
74 AA2 Aí, t... 
75 AA4 Eu acho que todo mundo vai tirar sete. 
76 
77 
78 
79 

AA2 Teve um trabalho valendo dois, eu tirei dois. A prova vai valer (?) 
porque é assim... Aí, se’ se eu tirar (?) todo mundo vai tirar (?) 
ficar com nove. Nove dividido por dois dá quatro vírgula cinco, eu 
ainda tenho que fazer a prova.  

80 P Está fazendo o exercício? 
81 AO5 (?) 
82 P Am? 
83 AO5 Está faltando o livro de português! 
84 
85 
86 

P Você não tem, criatura! Então vá pegar um emprestado para 
fazer (?) Se não, você não vai ter um ponto que eu prometi. Só 
darei um ponto a quem tiver todo o exercício (?)  

87 AO5 [ Pois, é o que eu quero, professora! 
88 P [ É o que eu quero, mas não está interessado!  
89 AO5 (?) 
90 AA2 Hei, vamos pegar um livro! Professora! Senhora... 
91 
92 

P Eu quero que respondam no caderno, não pode responder no 
livro. (?) 

93 AA2 Eu vou, vamos peg’ 
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94 AO5  É de marcar? Não risque o livro! 
95 P  Sim. [ É de marcar, mas tem (?) tenha cuidado! 
96 AO5 Com certeza (?) agora mesmo! (?) 
97 AA2 (?) pegar o livro viu? Cuidado!!!!!! Não risque!!! 
98 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
99 AO6 Professora! Senhora (?) 
100 P Na sala doze? Pode! (?) 

101 AO6 Vixi, é? 
102 AA2 Menino na sala doze (?) 
103 P (?) Na sala doze o quê? 
104 AO6 Tem vinte alunos na sala doze! 
105 
106 

P Criatura você tem o livro e não traz. Eu pedi para vocês trazerem 
hoje! Foi à primeira coisa que eu disse sexta-feira! 

107 AA2 (?) Trouxe uma (?) para eu comprar um negócio (?) 
108 AA5 Trezentos e quanto? E nove foi? 
109 AA2 Não menina, foi’ foi trezentos... Xi, eu nem coloquei a página!(?)  
110 AA5 (?) 
111 AA2 Falta o oito. Menina, que porra é essa? 
112 AA2 ((cantando baixo) 
113 P (?) É, exatamente! (?) 
114 AA2 Aí, o professor de’ de geografia vai colocar um trabalho, não é? 
115 AA5 Eu não sei não! 
116 P (?) 
117 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
118 
119 

AA4 ‘Celo, vem, vá! ‘Celo faz um favor aqui para mim. Explique aqui 
essa oito. 

120 
121 
122 

AO7 A oito? NÃO SE PREOCUPE. Que tipo de colocação 
pronominal foi empregada nesta frase? Que tipo? Coloque. 
Não se preocupe, não (?) próclise... 

123 AA4 E depois a bê. 
124 P Meninos, estão fazendo? 
125 AO7 Como ficaria nesta frase em um advérbio? 
126 AA4 (?) Qual advérbio? 
127 
128 

AO7 Aí, você bota, não se preocupe, aí depois, por quê? Porque 
ficaria errado sem o advérbio.  

129 AA4 Não’ não preocupe (?) 
130 AO7 Não preocupe, aí ficaria errado, aí por’ 
131 AA4 O’ O advérbio é o (?) 
132 AO7 Ai? 
133 AA4 O advérbio é o simples. 
134 AO7 Não simples, que não é próprio, não... 
135 AA4 Não ... 
136 AO7 Quando é negado, (?) a palavra negativa é próclise.  
137 AA4 A bê, não se... 
138 
139 

AO7 A’ a bê vai ter, NÃO SE PREOCUPE. E coloca , aí o porquê? 
Por que pe’ 

140 AA4 [ Ficaria errado. 
141 AO7 [ Ficaria errado, sem o advérbio. 
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142 AA4 (?) esse “SE” é o advérbio?  
143 AA4 Valeu! 
144 P Dia primeiro de novembro (?) 
145 AA Fale! 
146 AO8 Adelaide! 
147 P (?) minha prova (?) dezoito a vinte e três... 
148 AO8 Professora! Calma! 
149 P Am? É agora! Porque sexta-feira nós ficamos aqui, os meninos 

ficaram até cinco e vinte 
150 PSA Como é seu nome? 
151 AA4 Liliane! 
152 PSA Liliane está dando certo? [Está gravando? 
153 AA4 [ Está. 
154 PSA (?) 
155 AA4 Está! 
156 
157 

P Viu, minha querido! (?) sexta-feira (?) e você não esperou (?), 
sexta-feira não! Quinta, não foi? 

158 AA  (?) eu não copiei todo não... 
159 AA4 [ Foi. 
160 P Quinta-feira nós ficamos até aqui’ até cinco e quinze  
161 
162 
163 

AA4 Cinco e pouco. Aí, professora, vai ficar assim, quando entregar o 
exercício é que... esse exercício vale um ponto, não é? Esse 
exercício? 

164 
165 

P A gente vai corrigir... Aí, eu vou passar na carteira de cada um e 
corrigir, vou dar... 

166 AA4 [ Um ponto? 
167 
168 

P [ Um ponto que eu prometi a vocês nisso daí. É uma forma de 
vocês (?)  

169 AA4 É. 
170 P (?) Falarem corretos, não é? 
171 PSA Vilma, aí (?) vou aplicar aquele’ aquele (?) 
172 P [ O teste! 
173 PSA [ O teste, mais aí você vai me dizer (?) pronto é melhor. 
174 AA4 Já acho pouco. 
175 P (?) 
176 PSA É. Aí a turma onze, você (?) 
177 P Dia dezessete (?) 
178 PSA (?) 
179 
180 

P Porque se for no terceiro horário eu pego com o intervalo. (?) 
terceiro horário (?) 

181 AA4 Não é melhor fazer nas duas aulas não professora? 
182 AA2 É melhor. 
183 P (?) 
184 PSA [ (?) E a turma doze (?) é no primeiro horário, não é ? 
185 P [ (?) 
186 AA2 (?) o texto de inglês 
187 AA4 Inglês? Eita eu nem trouxe o negócio da Branca de Neve!  
188 AA2 (?) 
189 AA4 Tu já bateu a Xérox? 
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190 AA2 De quem? Eu ia bater de’ (?) 
191 AA4 Se uma m’ vou pedir a Ana Maria! 
192 
193 
194 
195 

P Gente! Por favor! Estou  querendo que vocês me devolvam! 
Lembra que eu pedi a vocês (?) trabalho de vocês pronto? Eu 
queria que vocês me devolvessem, aí eu tirarei uma xérox e 
devolvia para vocês! 

196 AO9 A senhora não entregou trabalho com a gente não! 
197 P Não é::, a primei’ primeira (?) não é a segunda (?) 
198 AA5 (?) 
199 P O primeiro não entreguei ainda não? (?) já entreguei! 
200 
201 

AA4 Justifique. Justifique as colocações dos pronomes das estrofes a 
seguir: (?) “E se nome de Amar” não’ não (?) 

202 P Vocês me devolveram, não foi? (?) 
203 AA6 Já está aqui, professora! 
204 P [ (?) esses exercícios são mais motivados para escrever 
205 AA6 Professora! Só falta grampear. 
206 P Certo! Então me dê que eu grampeio. 
207 PSA Vilma, (?) 
208 P (?) 
209 AA4 Um! GS Doriam de Laura vai ((risos)) ficar legal Laura 
210 PSA É! (?) mais um plural. (?)  
211 P [ (?) que eles tiverem. 
212 PSA (?) fazer esse trabalho, eu acho que é muito importante (?) 
213 AA4 Esse povo! 
214 P [ (?) 
215 AA2 [ (?) fazendo o quê? 
216 AA4 Tu fica falando (?) aí viu! 
217 PSA [ (?) 
218 P [ (?) 
219 AA4 [ (?) eu disse que essa professora... 
220 PSA Vilma, (?) é pequeno, não é?  
221 P (?) 
222 PSA Aí pronto, quando a gente começar (?),não é? 
223 P (?) aplicar o teste. 
224 PSA É porque (?) 
225 AA4 Falta a nove, a um, dois, a três, a quatro e a cinco.  
226 P [ (?) 
227 AA2 [ (?) 
228 PSA Certo! está certo!  
229 AA2 [Se’ se será? 
230 AA4 [Se’ se mo... 
231 P [Não é difícil, eu realmente, às vezes, eu percebo isso. 
232 PSA (?) mas  aí, em todo caso (?) 
233 
234 
235 

P  É tão difícil julgar, é tão difícil ver uma aula de português 
preocupada com a aprendizagem do aluno, se você quiser fazer 
(?) de brincadeira, eu acho muito difícil...(?) 

236 PSA [ (?) Eu também concordo com você, (?) 
237 P [ (?) 
238 AA4 Essa Laura, sei não! Feriu, partiu o coração do menino. ((Risos 
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239 da aluna)) 
240 PSA Na quinta-feira (?) 
241 AA2 Já é a terceira vez esse ano. 
242 
243 

AA4 Que tu partiu o coração? Tu fizesse o coração do menino estava 
bem bonitinho, assim... 

244 AA2 O meu j[ah tem dono, não posso fazer nada! 
245 AA4 Oh, o coração. 
246 AA2 (?) 
247 AA4 O coração do menino estava assim, aí Laura pega e fez ... 

Partiu! 
248 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
249 
250 

AA4 Eu estou aqui com coração partido, quando der:: É porque 
mulher, tem culpa... 

251 AA2 ((Risos)) 
252 AA4 (?) não 
253 AA2 Am? 
254 AA4 Eu acho que não dá para eu escutar, não (?) 
255 AA2 O que men’? 
256 AA4 Não dá para escutar ((cochicha))  
257 AA2 Ele grava (?) 
258 AA4 Eu estou’ eu fiquei arrasada, viu?   
259 AA2 (?) terminaram? (?) 
260 
261 

AA4 Não termi’ não terminei, porque ... mulh’, assim, teve um negócio 
que ele ligou’ 

 262 AA2 (?) 
263 AA4 Não briguei, eu não tive nem coragem de ligar. 
264 AA2 (?) 
265 
266 
267 

AA4 Porque ele falou coisa que me magoou, e na hora, eu nem tive 
noção, assim, sabe? De falar. Não tive ação, de dizer: “ó, Renan 
você falou, eu fiquei com raiva”.  

268 AA2 Vai’ vai’ aí, o que aconteceu? 
269 
270 
271 
273 
274 
275 
276 
277 

AA4 (?) pronto, eu vou lá, não é? Aí, eu... A família dele ligou:: aí, 
falou com ele: “aí Renan, deu o quê?” aí, ele falou: “É estou aqui 
com a minha namorada, para que melhor!” Aí, começou... Aí, 
pronto, estava tudo bem até aí. Aí, Daiane é uma ex-namorada 
dele, de Curras Novos, aí, ela pegou e ligou para ele... Aí, eu 
atendo. Aí, ele falou, assim, com ela de um jeito tão... Sabe? 
Que eu fiquei pensando, assim: na minha frente ele fala assim, 
imagine por traz, bota ela no colo e carrega. ((Risos))    

278 AA2 E aí? 
279 
280 
281 
282 

AA4 Aí, eu:: E eu ouvindo assim... Aí, pronto, já fiquei meio triste, não 
é? Aí, ele fez: “o que foi filha”, que tenho ódio de quem fala 
assim comigo, desse jeito: “o que foi filha? Está com raiva?” Eu 
disse: não. Ele fez: “só porque estou com’ só porque não estou...  

283 AA2 De quê? De quê? 
284 
285 
286 
287 

P [(?) mas, quem não quiser ler, para não ficar monótono, eu 
oriento vocês que pode, por exemplo, é tirar (?) do próprio 
trabalho de vocês, é um trabalho escrito, entendeu? Vocês 
fazem as principais  idéias (?)   
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288 
289 
290 
291 

AA4 [Aí, eu falei: só porque eu estou calada não é? não quer dizer 
que eu esteja com raiva. Aí, ele ficou meio assim, sabe? Aí, foi 
me deixar no portão. Aí, eu disse: eu vou embora! Aí, ele: “já?” 
Eu disse: já.  

292 P [ E aí? Vocês (?)   [ 
293 AA4 [ (?) “Eu vou deixar até o portão”. Aí, eu:não precisa não!  
294 P Vocês dão uma olhada e quem estudar vai dar (?)[ 
295 AA2 [ Foi quando?  
296 P [ E depois, vai falando para não ficar só lido (?) 
297 
298 

AA4 Foi ontem. Aí, eu vou fazer o exerci’ vou fazer atividade que em 
tenho para fazer...Aí, ele ficou meio assim... [ 

299 
300 

P [Desse trabalho aqui(?) aqui vocês tiram os principais tópicos e 
acrescenta (?)  

301 AA5 Professora, (?) 
302 P [Vão falando e vão... Entendeu? (?) para não está acusando (?) 
303 AA2 [ (?) 
304 PSA Vilma! (?) 
305 P [ (?) 
306 AA4 [Sobre o quê? 
307 AA2 [Sobre o Simbolismo! 
308 AA4 Para entregar? 
309 PSA [.. Se você não quiser tirar Xérox (?) 
310 AA4 Eu vou começar a fazer isso...  
311 AA2 (?) trabalho? 
312 AA4 [Não vai apresentar! 
313 PSA [ Eu só preciso (?)   
314 AA2 Vão não mulher! Eu vou eu vou apresentar com quem?   
315 
316 

AA4 Eu também não tenho com quem apresentar e mesmo assim, eu 
vou apresentar, que eu não vou ficar com zero. 

317 AA2 (?) 
318 AA4 Eu apresentei já sozinha o ano passado. 
319 AA2 Oh, oh, leia... 
320 AA4 ((Risos)) 
321 AA2 Entendesse? ((Risos)  
322 AA4 Você vai ver como eu vou apresentar. 
323 AA2 (?) só. 
324 AA4 (?) para valer. 
325 AA2 Está nem aí para’ para’ para apresentar. 
326 AA4 Mas é só para ler. 
327 AA2 (?) 
328 AA4 Eu sei, mas não é dia 22 o meu grupo? 
329 AA2 Todo mundo (?) 
330 AA2 Não vai dá tempo, ela disse. 
331 AA4 [ (?) mas é’ mas é porque está mudo(?) 
332 P [ (?) lá forma. (?) 
333 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
334 AA2 (?) 
335 AA4 Pelo menos é do Nordeste. 
336 AA2 [  (?) no mínimo (?) apresentar, mas depois (?) 
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337 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
338 PSA [ (?) a mesma coisa, está certo? Agora, eu (?)  
339 AA5 (?) introdução (?) de geografia! 
340 AA4 É (?) Michele tenho que trabalhar vai valer ponto que só.  
341 
342 

AA6 [ (?) rascunho. Professora, senhora quer esse’ esse rascunho de 
ontem, é? 

343 P [ É (?) que eu quero. 
344 AA6 Vou fazer esse aqui, viu ?  
345 P [ (?) desenvolver é (?) 
346 AA6 Vou entregar assim mesmo! 
347 AA7 Claro que é da gente! 
348 P [ (?) avaliar o contexto, o progresso que vocês tiveram. 
349 
350 
351 

AA2 Eu’ eu acho bonito o’ o’ “n” que do (?) o “n”, o já achei o “l”, já 
achei o “d”, só falta o “n” que meu ‘n” é assim.... o”n” que ela faz 
é muito (?) 

352 AO10 Pablo. 
353 P Pronto, está ótimo!(?) característica da obra dele (?) 
354 AO10 [ (?) 
355 P Porque é um tipo (?) 
356 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
357 P Tem como ver o poema dele? 
358 AA4 Eu quero... 
359 P (?) poema dele (?) 
360 
361 

AA4 Agora vai vir uma ruma de alunos. Eu acho que  (?) vai vir agora. 

362 AO12 Professora! Que dia foi que marcou a prova? 
363 
364 

P Nossa prova, dia 17 (?) estou querendo (?) em pé (?) portanto, 
eu quero que vocês possam (?) 

365 AA7 Professora cadê (?)? 
366 
367 

P [ Eu estou falando! (?) vai Cair o que é conto, o que é crônica ... 
(?) análise já viram? 

368 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
369 
370 

AO13 Hein professora, a gente tira o ponto extra ou alcance o da 
média? (?) ponto extra ou da médio?  [ 

371 P [ É, Estou  lavando em conta a:: soma da média (?)   
372 AO13 [ É porque eu contei. 
373 P (?) 
374 AA8 Olhe para (?) chegou! 
375 AA2 ((cochicho)) 
376 
377 
378 

AA4 Vai logo, não o que é para eles não se importarem (?) que tem 
coisa pior nessa Escola. Essa Escola, ela está precisando saber 
de quê? De uma boa reforma.  

379 AA2 [ Por quê? 
380 AA4 [ Porque ela está toda se desconfigurando. 
381 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
382 PSA [ (?) 
383 P [ (?) 
384 AO14 Licença, professora! 
385 P [ Sim, pode entrar! 
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386 AO14 [ Boa tarde! 
387 AOS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
388 AO15 (?) no papel, não é? 
389 AA4 Hei! Cadê Jefferson? [ 
890 AA8 (?) 
391 P [ Agora, eu quero o rascunho, viu? 
392 AA Men’ ontem a gente pegou uma declaração. 
393 AA8 (?) 
394 AOS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
395 AA4 Augusto! Eu acho. 
396 P (?) 
397 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
398 AA8 (?) 
399 
400 

AA4 Trouxe não, ia comprar outro::coisa daquela, porque eu risquei 
todinha. Mas amanhã, já vou trazer para eu falar com ele. 

401 AA8 Também, que não tem cabimento não! 
402 AA4 Tu traz é? 
403 AA8 Trago, trago a folha. 
404 AA4 Eu risquei todinha. 
405 
406 

AA8 (?) fazer a um, a dois, a três, a quatro, a sete, (?) que (?) porque 
aqui, ele vai mudar o’ o’ “y”. 

407 AA8 Aí, que não (?) 
408 AA4 [ (?) Está mentindo! Mas mesmo assim, tu fizesse a quarta? 
409 AA8 [  Quarta, a quarta:: em que não quis fazer (?) 
410 AA4 [ Mas mesmo assim, tu fizesse? 
411 AA8 Fiz. Esse foi que não consegui fazer (?) essa, essa, essa aí, tem 

que fazer essa, essa, agora o onze, o doze, treze, quatorze, 
porque.... [ 

412 AA4 [ Edinho fez... 
413 AA2 [ A seis também. 
414 AA8 O que ele não está  dando (?) eu não consegui fazer.  
415 AA4 Ele não deu ainda... 
416 AA8 Não, se ele ensinasse como, como  fazer... 
417 AA4 Hoje, não tem aula dele. 
418 AA8 Hoje é oito, não é? 
419 AA4 É 
420 AA8 [ (?) 
421 AA E quinta-feira tem aula dele? Há, tem. Há, são os dois dele. Tem 

não? É na terça que tem aula dele. 
422 AA8 [ Dia quatro. 
423 AA4 Ele disse até o dia 10, para entregar, eu acho que ele errou. 
424 AA7 [ Deixe eu ver! 
425 AA4 Que bicho mal educado! Menina, a gente fez, fez até eu  e tu! 
426 AA7 [ Menina isso é individual! 
427 AA4 Isso, não é  individual não. 
428 AA8 [ Foi não? 
429 AA4 [ Foi não. 
430 AA8 Eita, aprendeu agora a (?) ((Risos))   
431 AA4 [  Foi não. (?) recebeu. 
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432 AA8 [  Consegui fazer (?) e agora? 
433 
434 

AA4 [ (?) Foi o verbo transitivo que tinha conseguido trazer? Que 
tinha conseguido fazer? 

435 AA8 [  Sim. 
436 AA4 [ Aí, todo não. Então, vai perguntar à Célia. 
437 AA8 O quê? 
438 AA4 [  Então vá perguntar à Célia 
439 AA8 [  (?) é assim que (?) empurrando com a barriga... 
440 AA4 (?) 
441 AA8 [  Professora, (?) 
442 P Am? 
443 AO15 De um a nove, depois de um a cinco, é? 
444 P É  
445 
446 

AA8 Amanhã, eu vou perguntar a ele por que não conseguimos 
responder (?)  

447 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
448 AA8 (?) você vai está lá (?) pro’ por isso, que a pessoa (?) 
449 AA4 É bom que guarde... [   
450 AA8 (?) e-mail. 
451 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
452 
453 

AA4 É porque está  faltando energia. Aí, a luz toda apagada, nem tem 
ventilador, aí... 

454 AA5 (?) lá fora. 
455 
456 

AA4 [  (?) está ‘aprumada Jerf' (?) tem muita gente lá fora Edi’? Que 
nem entrou? (?) 

457 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
458 AA [  Rafaela! 
459 AA9 [  (?) Vem para cá! Chegue! 
460 AA8 (?) 
461 AA4 Por quê? Vão sair? Já volto? 
462 AA8 Eu não disse! (?) 
463 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
464 AA8 (?) 
465 AA4 [ Ei, foi bom? 
466 AA8 (?) 
467 AA4 Eu não acredito não! 
468 AA8 (?) 
469 AA4 Como é que ele sabia que tu tava (?) 
470 AA8 (?) eu ia com ele (?) 
471 AA4 Quem disse? 
472 AA8 Uma menina (?) 
473 AA4 Aí, tu queria ir para Pirigueto? 
474 AA8 (?) Aí, ele disse: “vamos para praia?” (?) 
475 AA4 Tu disse (?)? Na praia? 
476 AA8 (?) 
477 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
478 
479 

AO16 Hei, tem nem (?) para comer, aí não? Hein?... Um alô para o 
Cleiton aí, viu? Hei, tem nem uma (?) para comer aí não? [  

480 AA4 [ Tenho não. 
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481 AO16 [ Tem não Edi'? Tem nem uma (?) para comer não? 
482 AO17 [ Meu irmão! 
483 AA8 Quando eu chegar de noite, (?) Dez e meia, onze horas (?) 
484 AA9 [ Então, está certo! (?) vou esperar até onze horas. 
485 AA9 [ Está bom! (?) 
486 AA8 (?) 
487 AA4 [ Foi quanto, em? 
488 AA8 (?)Ele foi para praia. 
490 AA4 [ Ei:: 
491 AA8 (?) Vamos, vamos1 (?) 
492 AA4 Dançando? 
493 AA8 [ Mas aí, eu peguei e saí, para esperar Marília (?) 
494 AA4 [ Tu é ruim, não é? 
495 AA8 [ Aí, ele: “vou não”. Aí, eu fiquei estressado (?) sei o quê! (?) 
496 AA9 [ (?) coisa lá!  
497 AA4 [ Deu ódio, não é? 
498 
499 

AA8 Aí mulher.... doidinho, quando entrei, o doidinho ficou olhando 
para mim (?) 

500 AA4 Aí, ficou encarando tal e tal! 
501 
502 

AA8 [ Sai (?) tirei a vista. Aí, quando ele foi descer (?) para ver quem 
era (?) 

503 AO16  [ (?) 
504 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
505 AA4 [ A mãe dele não gosta de tu não?  
506 AA9 [ (?) 
507 AA4 [ Aí, ele ficou com mais raiva. 
508 PSA Laura? Laura é ela, não é?  
509 AA8 É 
510 AA4 Liliane. 
511 PSA Liana'? Liliana, vou desligar. Obrigada, viu? 
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GRAVAÇÃO 10 – AULA 15 
 

01 
02 
03 
04 
05 

P (?) civilizado, de modo, adequado, não é? Principalmente na 
escrita. Falar bem, quase todo mundo fala. Porque a 
comunicação, ela não nos... é:: a comunicação oral, ela nos ver 
caminhos, para que a gente não se sinta oprimido pelas regras 
gramaticais. Quando a gente vai para escrita, aí, a gente lembra 
que tem um [ 

06 AO1 (?) 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

P [ monte de regras que a gente tem que cumprir, porque é língua 
formal. Ai, a gente precisa ter esse domínio, não é  isso? Vocês 
vão fazer concurso, vocês vão est’ necessitar, é:: sobre escrever 
adequadamente nas situações... nas diversas situações da 
nossa vida seremos cobrados, mesmo que você jamais 
pensassem em um dia serem um professor de língua 
portuguesa, não é? É a nossa língua, nossa pátria, como diz 
Caetano Veloso: “É a língua de Camões roçando a minha 
língua”. 

16 AO1 Tem perigo não! Tem perigo não! 
17 
18 
19 
20 

P Eu vou trazer essa gravação de:: Caetano Veloso, não é? para 
gente fazer um trabalho sobre... que é mais (?) ele fala da 
relação da’ da língua portuguesa nossa, a língua portuguesa 
brasileira e a língua de Camões, que deu origem a nossa língua.  

21 AO2 E o salário, professora? 
22 
23 

P (?) o salário! Eu não tenho autoridade de ficar (?) minha 
realidade é:: financeira... 

24 AO2 É quase uns dois mil, né? 
25 P Ó, querida! Querida, não escute meu salário! 
26 AO2 (?) 
27 P Não vem ao caso! Essas meninas agora é tudo de chapéu.  
28 AO2 Compre para senhora também, professora! 
29 
30 
31 

P Eu acho bonito. Natal é muito quente, não é? Na época do 
verão, realmente, seria ideal se fosse todo coberto (?) usasse 
chapéu. Aqui é muito quente! Protege nossa cabeça, pele, né? 

32 AO3 Deixe eu beber água, professora! 
33 
34 

P Desde ontem que falo e não estou morrendo de cede. Você não 
abriu a boca ainda e está morrendo de cede, meu Deus do céu! 

35 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

P Posso explicar, não é  isso? GENTE, todo mundo olhando no 
quadro, observando, para depois, se não entender, a gente 
poder repetir! Nós vamos dar uma estudadinha agora sobre 
essas três expressões, que nós utilizamos cotidianamente, mas, 
às vezes, nós trocamos, não é? Porque vocês podem observar 
que nós temos aqui: “acerca de”, acerca de junto, a palavra 
acerca junta, não é? Depois, nós temos “a cerca de “ separada. 
Depois, nós temos “há cerca de” com... começando com (?). 
Então, são situações distintas, a pronúncia é igual, certo? Não 
modifica nada a pronúncia. O que va’ vai modificar é, 
exatamente, a forma como ela é escrita e o sentido que cada 
uma dessas expressões vai ter dentro d’ do contexto que nós 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 

iremos entregá-lo, não é? Então, o primeiro caso: “acerca de”, ó, 
“acerca” a palavra juntinha acompanhada da preposição “de”, 
significa o quê? “SOBRE”, não é? Exemplo: “Não disse nada 
acerca do plano”. “Não disse nada sobre o plano”. Econômico 
que ela elabora. (?) eu posso (?) aqui de cabeça, não é? Não 
fizemos nada para conter’ não fizemos nada para reparar os 
danos é::     

54 PSA [ Não dá certo, Elma. 
55 
56 
57 

P Quando criamos uma oração assim, com esse emprego de 
“acerca” (?) criam’... com essa roda vida, com essa expressão 
“acerca” a fim de lançar. Micarla? 

58 AA1 Eu? 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

P Sim. Oh! Porque vocês são inteligentes. É:: vamos falar: “O 
diretor da escola não nos acrescentou nada é;: acerca do plano 
econômico que foi elaborado para o ano de 2008”. Então, 
“SOBRE”, o que importa é a gente saber por que que está 
empregando “acerca de” junto, por que referisse à “sobre”, OK? 
Vamos ver o (?) “a cerca de” separado, aqui uma preposição “a 
cerca de” acompanhado da preposição, mas tudo (?), certo? 
Então “a cerca de” igual a “APROXIMADAMENTE”. “Minha casa 
fica a cerca de cem metros da praia”. Significa dizer que a minha 
casa fica “mais ou menos”, “próxima” da praia acerca de cem 
metros. Então, a distância de cem metro. (?) significa 
APROXIMADAMENTE, “a cerca de” a’ a expressão toda 
desvendada, Ok? Terceiro caso, a gente vai ver aqui que... 
Kécia! Terceiro caso, começa com o “há” do verbo haver, “há 
cerca de”, não é? “Faz aproximadamente há cerca de dez anos 
que eles estudam esse assunto”. “Há cerca de vinte anos que a 
comunidade científica vem alertando os governos e as 
autoridades pública e a comu’ comunidade em geral para os 
problemas da devastação do meio ambiente”. Então, “faz 
aproximadamente”, não é isso? “Faz aproximadamente vinte 
anos que o.. a comunidade científica vem alertando sobre os 
danos que o homem vem causando a:: ao planeta terra”. Com a 
sua ganância, destruindo as dunas, é:: como é que a gente 
chama? Construindo onde não é para construir, utilizando a 
água de modo errado. Então, se presta bem aqui ”faz 
aproximadamente”, Ok? Quem não entendeu é só falar, a gente 
repete, mas está muito claro, são três expressões distintas, a 
pronúncia é exatamente igual, mas a escrita é diferente e o 
sentido de cada uma dela, também é diferente. Ok? Todos 
entenderam? Sérvulo  entendeu? Os meninos aí de traz também 
compreenderam? Hei Daiana entendeu? Todo mundo entendeu, 
não é  isso? Que bom, ninguém fala nada, não é? Vamos... 
continuar...         

92 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
93 
94 

P Vamos agora para o outro caso. O “há” de o verbo haver e o “a” 
preposição, vamos lá. Continuando gente! 

95 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
96 AA2 Muito obrigada, tome aí, por favor! 
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97 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 

98 AO4 Ô, Miguel vai à praia?  
99 AO5 (?) 
100 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
101 AA2 Eu não tenho nem título. 
102 AA3 Tu vota  onde? 
103 AA4 Tu não vota, não? 

104 AA3 Voto em quem? 

105 
106 

AA4 Ah, meu Deus! 

107 AA2 Men’ foi tão engraçado. (?) 
108 AA3 E quem’ quem ganhou? 

109 AA2 (?) 

110 P Há  conversa demais. Há conversa demais! Marília! 
111 AA5 Meu nome não é Marília. 
112 P Maria... Francisca. Francisca Maria. 
113 AA5 [ Professora, que nome é aquele? 
114 AA3 Klébia! 
115 AA4 [ incorreto entre vírgula e (?) 
116 AO5 Professora, dá licença, professora! 
117 P Pois não querido! Qual é? Onde é Liliane? 
118 AA3 (?) 
119 P Com vinte e cinco (?) 
120 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
121 
122 

PSA Hei, agora eu aprendi. Hei, agora eu aprendi. Da outra vez eu 
coloco  meu (?) 

123 AA6 Professora, diga-me uma coisa (?) 
124 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
125 AA4 [ O quê? Eu não entendi nada. 
126 AA3 [ O quê? 
127 AA4 [ Eu não entendi nada. 

128 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 

129 AA4 Aonde? (?) vai ser GROSSÍSIMA.  

130 AA3 (?) só tem essa caneta, é? 

131 AA4 [ É não minha filha (?) 
132 AA3 [ é não. 
133 AA4 É. 
134 AA3  É não. 
135 Aa4 É (?). Aquela coisa colante, você nunca viu não essas cuecas? 

Só existe “M” 
136 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
137 AA2 Professora, (?) assistir ao filme (?) 
138 P Vamos, vamos! Vamos escolher o filme bem bom. 
139 AO5 Da licença, professora! 
140 AA4 [ De comédia. 
141 P [ Não, de comédia?  
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142 AA4 [ Um filme que, que tem uma mensagem. 
143 P Não, eu quero trazer um filme que tenha mensagem e como (?)  
144 AA7 [ Aquele que (?) aprendendo. 
145 AA3 Porque aquele “O diabo veste Prada”.  
146 P [ Aquele foi choco demais.   
147 AA3 [  Não, aquele pela amor de Deus! 
148 P [  Aquele foi um filme horrível. 
149 AA3 A mensagem que tinha era só... (?) 
150 
151 

AO5 Professora! Professora! E sentimentais como é que é? Que tipo 
de mensagem? 

152 P Uma mensagem... para o tempo de vocês, para esse tempo. 
153 
154 

AA4 Ele só foi um filme muito caro. Porque a roupa que aquele 
menino (?) 

155 AO5 “Coração Valente”! 
156 AA4 (?) o filme mais’ ou melhor. 
157 P Eu detestei. 
158 AO5 É um bobo 
159 
160 

P Vou ver se eu consigo pegar um filme bom, pra’ para todo 
mundo (?) 

161 AO5 “Tropa de Elite”! 
162 P [ (?) não um tempo! Existem outros filmes brasileiros bem 

melhores. 
163 AA3 [ Não, brasileiro não! 
164 AO5 Para mim, brasileiro é ruim. 
165 
166 
167 

P O filme’ o filme brasileiro atualmente que vocês não conhecem, 
que vocês não prestigiam, mas o filme’ o cinema brasileiro tem 
muita coisa boa.  

168 AA4 [ Agora, não é professora? Porque o filme brasileiro... (?) 
169 P [ Agora. (?) modo... 
170 AA6 Professora, “Diamante de Sangue”? 
171 P Am? 
172 AA6 “Diamante de Sangue”? 
173 P É:: bom esse filme? 
174 AO6 É BOM, É BOM! 
175 AO5 É terrorismo, viu? 
176 P Qual é a mensagem dele? 
177 AA6 É:: (?) 
178 P Quem são os protagonistas? 
179 AO6 Leonardo Di Capri 
180 AA5 Vixi, então é ótimo, perfeito! 
181 P “Diamante de Sangue”, é? “Diamante de Sangue”. 
182 AO6 Hei, aquele bicho é muito feio (?) 
183 P Pronto, ... nós vamos planejar, vamos programar (?) 
184 AO6 Sou mais eu. 
185 P Então, vai ficar agendado, viu? 
186 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
187 P (?) ai, vamos depois fazer uma discussão sobre o filme. 
188 AO5 Quinta-feira! 
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189 P Em seguida, vamos corrigir o texto (?) todos vocês... 
190 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
191 AA3 (?) dê as costa não! 
192 AA4 (?) 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
 

P Gente. Vamos para cá agora? Todo mundo já (?) não? Oh, nós 
temos aqui o emprego do “há” do verbo haver e o emprego do 
“a” preposição. Esse “há” do verbo haver, ele significa sempre 
que eu’ vou utilizá-lo, lembrar que ele só é:: bem empregado no 
passado, quando se referir ao passado. Esse “há”, o terceiro 
“há” do verbo haver, nós o empregamos para expressar 
distância ou tempo futuro. Então, se eu digo assim: “Há mais de 
dez anos que eu o encontrei em Paris”. Então, a crase que defini 
bem o emprego correto do “há” do verbo haver. Eu digo assim: 
“Iris é:: reside a uma distância de cem metros do centro de 
cultura do bairro dele”. Então, eu estou falando, estou 
expressando distância e tempo futuro. É principalmente 
distância, não é? Vejamos aqui esse exemplo: ”Daqui a cinco 
anos estarei formado ou formada”, não é? “Minha escola fica a 
duzentos metros de casa”. “A nossa escola fica a cem metros da 
Praça Cívica”. Questão de distância.    

211 AO7 [ (?) 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

P Uso “há” do verbo haver para tempo passado. Para saber se o 
emprego está correto é só fazer, gente, a substituição é:: do 
verbo haver por fazer, é só substituir. para você ter a certeza de 
que está empregado o verbo haver correto, é só substituir pelo 
verbo fazer. Ó! “Há oito anos que não o vejo”, “Faz oito anos que 
não o vejo”. Substitui sem nenhum prejuízo para a oração e nem 
para o que você deseja comunicar. OBSERVAÇÃO: a diferença 
entre “a tempo” e “há tempo”, “a” proposição e “há” do verbo 
haver, “chegou a tempo de fazer as malas”. Não é? “Ele chegou 
a tempo de fazer as malas”. “Maria chegou a tempo de fazer a 
prova”. “João chegou a tempo de prestar o concurso”. Tudo com 
exemplo que a gente pode é:: raciocinar imediatamente. Ficou 
claro? (?) todo mundo entendeu a diferença? Ver se tem 
alguma...             

226 Aa4 Está bom, professora! 
227 P Então, vem agora o uso de “haja vista” 
228 
229 

AA3 Professora, quinta-feira é feriado. Ai, quer dizer que terça 
também não tem?  

230 AA7 Terça vai imprensar, professora? 
231 
232 

P Eu acho, não’ não foi ainda... comunicado (?), mas eu tenho 
impressão que vai ter aula.  

233 AA4 [ Vai ter aula? 
234 P [ Eu tenho impressão. 
235 AA3 [ Tomara. Tomara que tenha aula. 
236 AA8 Quinta-feira é feriado de quê, professora? 
237 AA3 [Não é isso, nada ver, negócio de imprensado. 
238 AA5 eu estava aqui torcendo 
239 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
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240 AA4 Sei lá, vou perguntar (?) 
241 AA8 É feriado de quê, professora? 
242 AO5 Há dois minutos, só! 
243 P Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exercício de como 

devemos empregar todas essas formas que a gente...  
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GRAVAÇÃO 13 – AULA 16 
 

01 AO1 [ (?) Teoria do (?) 
02 AA1 [ É aonde? 
03 AO2 (?) 
04 AO1 [ Lá no parque das Dunas. 
05 AO3 Nainheci! Vai ser que horas, mais ou menos? 
06 AO1 [ Cinco horas! 
07 AO4 Boa tarde. 
08 AO5 [ Não, cinco horas (?), três e meia, quatro horas.  
09 AO6 [ Três horas, tenho compromisso! 
10 AO5 [ É três e meia, quatro horas! Três e meia, quatro horas (?) 
11 AA1 (?) faltar um dia, vai fazer falta não, Deus perdoa.  
12 AA2 Eduardo! 
13 
14 

AO5 Não::, perdoa. Mas... perdoa! Perdoa! Mas (?) eu tenho que ter 
algo que fazer, ALGO... 

15 AO2 (?) tudo bem, quanto a isso, Deus perdoa. (?) 
16 AO3 Jonatan, é mulher?   
17 AO5 (?) pode ser. 
18 AA1 Pode ser? 
19 AO3 É mentira (?) 
20 AO1 É mentira Jonatan? 
21 AO2 Quando é mulher você enche o peito e diz: “é homem”. 
22 AOS/AAS ((Risos)) 
23 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
24 AO6 (?) Walace aproveita (?) inaugurar no quintal de tua casa, em? 
25 
26 

AO7 Hei! E afinal, a gente fez o trabalho de Artes, que era negócio 
digitado (?) sei o quê?  

27 AA2 Não é isso! 
28 AO1 Já acabou esse negócio. 

29 AO7 João...  
30 AO2 Vai comprar um notebook (?)  
31 AO1 Não prestou não? 
32 AO2 Ela comprou um notebook só para ele? 
33 AO1 Ela comprou um notebook só para ele... 
34 AO2 Ah! Mas ia comprar (?) 

35 AA2 (?) os meninos... 

36 PSA  (?) você me avise, viu? 

37 AA1 Está certo. 
38 AA2 (?) reprovado... 

39 P (?) é (?) 

40 AO8 (?) reprovado (?) em Economia.  
41 P (?) é menino (?) 
42 AO2 Hei! Economia faz é tempo que a prova dele está marcada, não 

é? 
43 AO8 [ Não, mas ele disse que amanhã vinha. Não vinha dá aula não.   
44 AO3 [ Amanhã, quem não vem sou eu.  
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45 AO4 Ele disse a mim, que está havendo uns problemas. Sexta-feira 
olha.   

46 AO2 (?) Está tão sensível! (?) 
47 AO4 Sei lá pô. Ele disse: “homem esquente não, vai até dia trinta!” 
48 AO2 [ De quê? De quê? 
49 AO4 [ De janeiro. 
50 AO2 O quê? 
51 AO4 (?) Ele falou (?) o diretor.... 
52 
53 

AO3 Acho que Nainheci (?) dia prepara todinho (?) para encher a cara 
(?), doido! 

54 AO2 É, comigo (?) responsável do (?) 
55 AO8 Hei! Quem fez a oito de Matemática, hein? 
56 AO2 O da senhora, professora? 
57 P (?) 

58 AO2 Jonatan! Jornatan! (?) 

59 AO9 [ Buenas tarde, professora! Hable espanhol? 

60 P [ Pouquinho (?) Rodrigo, essa música é linda, viu? 

61 AO9 É massa, não é  professora?  
62 P Adoro! 
63 AO9 (?) viu o repertório? 
64 P [  É aquele espanhol que canta... ? 
65 AO8 [  É. (?) minha eguinha pocotó, pocotó, pocotó, pocotó.  
66 P Deus me livre! 
67 AO8 [ Pocotó, pocotó, pocotó (?) 
68 P Que coisa Franc’ (?) 
69 AO8  Vou ficar com raiva. 
70 P Que coisa! É muito mau gosto! 
71 AO9 É assim, a dê’ a dê, a dê (?) 
72 AO5 Espanhol é com “B” abril? 
73 AO9 É (?) cópia do errado aqui. 
74 AO5 Espanhol é como? 
75 AO9 Professora, como é abril em espanhol? 
76 P (?) eu não lembro, eu não lembro não (?) 
78 AO5 Tambem não. 
79 AO6 América do Sul não é espanhol, castelhano. (?) livro de 

português (?)  
80 AO8 O que argentino? Argentino é castelhano, é?  
81 AO6 Castelhano 
82 AA2 Argentino. 
83 
84 
85 

AO10 Só que aqui no nosso Brasil (?) acabou com o castelhano, 
porque não falava CASTELHANO, ESPANHOL, NEM 
PORTUQUÊS! Mistura três em um. 

86 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
87 AO10 (?) falar chiando, é pelo rádio. 
88 AO8 Pelo rádio? 
89 AO10  (?) rádio (?) 
90 AO6 (?) ABC ganhou do América (?) 
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91 AO10 Tem ninguém do ABC. 
92 AO6 O time C, da série C, ganhou do time A, da série A, do América. 
93 AA3 Que série A? (?) 
94 AO6 Faltam dois jogos ainda. América... 
95 AO10 Foi vice-campeão da série A, viu? 
96 AO6 O América foi’ o América foi rebaixado (?) 
97 AO7 O líder da série C que ganhou do lanterninha da série A (?) 
98 AO8 Por aí, você sabe como é que vai ser a série B, quando o ABC 

pegar o América! Vai ser altas pisas, viu? 
99 AO6 Primeiro foi (?) 
100 AO10 No Pará (?) série B 
101 AO6 Am? 
102 AO10 No Pará (?) série B 
103 AO7 Ele vai me pagar? 
104 AO6 (?) do América (?) 
105 AO10 Tem que valer, para jogar domingo. 
106 AA3 Renato!  
107 AO7 Diga. 
108 
109 

AO10 O candidato a:: melhor jogador do brasileirão Valdivia, Rogério 
Ceni e o cara lá 

110 AO6 Quem é o outro cara? 
111 AO10  É o outro cara(?) 
112 AO7 É do Corinthians.  
113 AO9 Dodô. 
114 AO5 Quem é? 
115 AO8 Vem todo mundo, Washington... como é o nome? 
116 AO6 Tinha até Riquelme, meu irmã! 
117 AO8 Riquelme! 
118 AO10 Riquelme disse que não vinha não. 
119 AA3 Por quê? 
120 AO10 Hein? 
121 AA3 Por quê? 
122 AO10 Riquelme disse que não vinha não (?) 
123 AO5 Hei! Vocês não fizeram o oito não, de Matemática? 
124 AO8 Que fez foi Jeferson. 
125 AO5 Ele fez certo? 
126 AO8 Aí, eu não sei, não é  pô? 
127 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
128 
129 

AO7 Ele disse que:: não era nem para deixar, mas disse que vai dá 
uma rubricadinha hoje, igual (?)deixa para entregar amanhã. 

130 AO8 (?) estava errada a última (?) 
131 AO6 Então vou fazer. 
132 AO7 Tu vai? 
133 AO6  Eu sei, eu bato mesmo (?)  
134 AO7 E três sinais de dois e quarenta (?) 
135 AO6  (?) 
136 AO7  Está intocado. 
137 AO6  Viu o Paraguai? Primeira. 
138 AO7  Primeira! (?) o Paraguai vai passar um tempão... 
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139 AA3 Hei, mas o Paraguai ficou' abençoado, o Brasil ganhou pô (?) 
140 AO7 Só deu Júlio César. Apesar do (?) 
141 AO9 (?) Brena... 
142 AA2 Mentira, eu não falei isso não, viu? 
143 AO8 Que é bem (?) 
144 AA2 Não falei isso não. 
145 AO9 (?)  
146 AO8 Não, espera aí, não tem como não. 
147 AO5 (?) foi alguma pessoa que (?) 
148 AO8 Breno (?) de manga. 
149 AO9 (?)  
150 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
151 AO5 Professora, está atrapalhando a aula da senhora.  
152 
153 
154 
155 

P Gente, por favor! É:: vamos observar que isso ia' que a gente 
pôs no quadro é, exatamente, o exercício sobre tudo que eu (?) 
viu aqui o emprego dos “porquês”, emprego (?) jornal poético, se 
não ligado, separado, certo? Que mais que a gente viu aqui?    

156 AO8 Professora fale mais alto! (?) 
157 
158 
159 

P É um momento para testar e perceber até que ponto vocês 
compreenderam, não é isso? Depois, a gente vai ver dentro de 
um texto, que aí é um pouquinho mais difícil, mas ... 

160 
161 

AO8 A diretora (?) Garibalde (?) a reunião. A professora (?) adorei, 
toda de verde hoje. 

162 
163 

P Gente, atenção, oh! Eu estou querendo que', por favor! Vocês 
são:: colaborem com quinze centavos. 

164 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
165 P Quinze centavos para pagar a Ana Maria (?) 
166 AO8 (?) 
167 
168 
169 

P Vai ter uma linha de interpretação de texto. Primeiro, a gente vai 
discutir o texto e em seguida, nós vamos separar (?) em dois 
grupos, grupão que vai ficar... 

170 AO8 É para ler, o grupo de 1? 
171 
172 
173 

P Vão ser dois grupos. O grupo primeiro vai ler o texto, o outro vai 
ouvir e depois esse grupo que só ouviu, ele vai falar sobre o 
texto, vai dar sua opinião. 
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GRAVAÇÃO 15 – AULA 17 
 

01 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
02 
03 
04 

P Gen-te olha este texto aqui foi retirado desse livrinho aqui, de 
Faraco e Moura. (?) e, não é? É um livrinho só para segundo 
grau. 

05 AO1 (?) professora! 
06 AO2 MORENA! MORENA! Morena! I Love you. 
07 AO3 (?) um alô para mim aí tia? 
08 
09 

PSA Hoje não, obrigada. Luana, esse é diferente, viu? Você... Esse 
está gravando, está vendo?  

10 P Gen-te, por favor, copie aí a questão (?) fazem...  
11 AA1 Isso é uma atividade é professora? 
12 P É. 
13 AA2 É para entregar hoje, é? Essa atividade? 
14 
15 

P É (?) se não der para terminar, vocês me entreguam na 
PRÓXIMA aula. Considerando o conteúdo dois trabalhado... 

16 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
17 AA3 [ Micaeli tem cola? 
18 AA4 [ tenho não. 
19 AA5 Dê-me aí a caneta verde que está com você. 
20 AA3 Que VERDE, mulher! 
21 
22 
23 

P (?) o nome que botei’ coloquei no livro’ cader’ apontamento de 
vocês foi outro, mas traduzindo de uma forma mais popular é 
isso aí, certo? Dificuldade da língua portuguesa. Leia o texto... 

24 AO4 Professora, língua (?) 
25 P Língua, língua. 
26 AO4 (?) é porque o “n” parece um “u”. 
27 P É parece mesmo. Texto se chama “as máquinas”, certo? 
28 AO5 Boa tarde! 
29 
30 

P É o que vou querer que vocês trabalhem nele... primeiro, ler no 
mínimo duas vezes ou três vezes, e observem que... 

31 AO4 Só um trabalho, não é? para entregar? A dupla? 
32 P É. Deixe eu colocar aqui... 
33 AO4 (?) 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

P Gen-te, é:: coloque aí na lateral, em cada linhazinha, está certo? 
Onde tem a palavra circulada, coloque... “as máquinas (?) na 
primeira tinha “porque” junto, não é? Circulada, vocês coloquem 
o numeral um, aqui do lado, que é para facilitar a’ a:: o trabalho 
de vocês. Aí, na... quinta linha, onde tem a palavrinha, o 
pronome “este” no início da:: da:: frase tem “sem pés”. Então, 
coloque o numeral cinco, porque isso’ isso significa a contagem 
de linhas um, dois, três, quatro e cinco. Mais embaixo, na linha 
número treze, onde tem “daquele” que é um pronome, não é? 
“daquele” ...    

43 AO4 Professora, professora, (?) 
44 P Certo. Vocês coloquem o numeral treze... 
45 AA6 Aí, agora, “eu me perdi”. 

46 P Ponto treze linhas, aqui onde tem oh.... “quando é desafiado a 
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desconsiderar a máquina, aí é treze. Coloque na lateral, mais 
abaixo, a décima quinta linha, aonde’ onde começa o... termina [ 

47 AA6 [ Não termina na quarta. 

48 P “De acordo com aqueles homens”, não é? Que nós trabalhamos 
também “aqueles”, então é quinze, aí. A décima quinta linha. 

49 AA6 É não professora. Debaixo da treze’ décima terceira tem 
aquele... 

50 P Treze, quatorze e quinze, é:: a quinze... 
51 AA6 Mais está no final da’ da quatorze. (?)  

52 P Inicia na outra, não há problema. 

53 AA7 Quinze é professora? 
54 P Quinze. Aí, mais abaixo, a:: há um parágrafo que começa com o 

pronome “este”, não é? 
55 AA7 Dezoito. 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

P Então, aí a dezoito, por favor, coloque aí na lateral. Aí, há.. há 
mais... na terceira linha do’ do segundo... onde há “e dois pães 
devem ser duas vezes mais felizes do que o’ do que só há um 
quarto, uma cama, um pão. Algumas pessoas nem sempre, com 
muita sinceridade, criticam essa idéia em nome da religião”, Aí, 
vigésima segunda linha, está certo? Coloque aí, a palavrinha 
circulada é “mas”, “mas”...     

63 AA8 Camila, Camila! 
64 P “Que” é uma conjunção adversativa, não é? 
65 AO5 (?) “mas ficam bem contentes” não é  aí? 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

P É. “mas ficam bem contentes de aumentar sua renda”. Vigésima 
segunda linha, aí coloca vinte e dois. Mais abaixo há... “se a 
felicidade é proporcional a renda, é irresponsável a cas’ causa 
da máquina”, “senão”. Aqueles que não trabalharam “senão” 
junto e o “se não” separado. Aí nós encontramos o “se não”, 
separado, por favor, aí vinte e cinco, coloque aí na lateral. É aos 
meus olhos, é:: ficou, aí mesmo, na vinte e cinco. Então, o que é 
que eu vou querer agora depois de’ nós já... você coloque aqui o 
restante das questões, só isso. Certo?  

75 AO8 Bruno, Bruno! 
76 
77 

P Só essas palavras que eu encontrei no texto, pode ser que vocês 
vejam outras que não consegui ver. 

78 AA6 É para entregar, é? 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

P Então, esse livrinho... ele é:: tem muita coisa boa nele, é um 
livrinho pequeno, mas ... vamos ver a quem eu vou querer. (?) 
pode consultar apontamento, não é? Pode consultar 
apontamento, livro e etc. observar as palavras sublinhadas e 
tentar compreender, tentar compreender o sentido. O sentido 
que esta palavra que está circulada, não é? Que a palavra 
circulada, a palavra circulada tem nesse contexto. Qual é o 
sentido, qual é o sentido que ele foi:: que o autor empregou, 
empregou-a, não é? A palavra circulada tem? NO CONTEXTO. 
Aí, na oração (?) no texto em si. Quer que eu quero? Agora, 
dois, parte dois...   

90 AO7 Professora, professora! Pode consultar o livro?  
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91 P Pode consultar o apontamento. 
92 AO8 Só (?) 
93 
94 
95 
96 

P Só (?). Em seguida... explore o texto sobre os aspectos... sobre 
os aspectos, dois pontos... Primeiro aspecto, de que fala o texto, 
a temática do texto? ((professora fala pausadamente enquanto 
escreve no quadro de giz)) 

97 AO8 (?) 

98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

P De que fala o texto? Letra bê, é:: em que tempo verbal, em que 
tempo, não é? A narrativa se encontra? (?) aqui é uma forma 
interessante, porque não pode se desvincular do’ em que tempo 
a narrativa se encontra? Certo? Cê, quantos parágrafos existem 
no texto? Qual a impressão, qual a impressão... que o texto 
exaltou? Comente. Por último... Faça um breve resumo... 
((professora fala pausadamente enquanto escreve no quadro de 
giz))  

106 AO8 [ Que isso professora! (?) 

108 
109 
110 

P Faça um breve resumo sobre a temática abordada... abordado 
no texto. Pronto... é isso que eu vou querer de vocês. Certo? 
Agora preste bastante atenção... 

111 AO8 É para entregar hoje? 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

P Se der tempo? Se não der, vocês entregarão na próxima aula. 
Certo? O que vocês têm que mais a’ a prestar atenção é o 
significado com que o autor colocou essa palavrinha que eu, que 
eu grifei aí dentro do texto. O que é que ela está querendo dizer. 
Qual o sentido que ela está adquirindo aí dentro da oração, 
dentro do período...  

118 AO8 Aí no “a” é:: é:: o que? 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

P De que fala o texto? Em que tempo a narrativa se encontra? 
Primeira pessoa? Segunda pess’ terceira pessoa, segunda não, 
terceira pessoa? Aí, vocês vão dizer, não é? Quantos parágrafos 
têm o texto? Muito simples. Qual a impressão... que o texto lhe 
causou? Comente. E por último, faça um breve resumo sobre a 
temática abordada. Então, por exemplo, o “porque”, o “porque” 
ligado aí que você encontrou? Qual é o:: o sentido que ele está 
passando para nós, leitores? Esse “porque” está querendo dizer 
o quê? para gente? (?) separado. O mar...  

128 AO8 (?) professora, (?) texto é? 
129 P É. 
130 AO8 Sobre a temática, não é? 
131 
132 
133 

P Faça um breve resumo sobre a temática abordada no texto, ok? 
Esse trabalho vai valer nota, não é? Quem está precisando 
melhorar a nota, se empenhe para fazer um bom trabalho...  

134 AO9 Oi Gleiton! 
135 P Bem organizado, bem elaborado... ainda mais, um negócio 

queimado. 
136 AO7 Professora vai passar, vai... (?) 
137 
138 

AA8 Oh professora, esse a... não tem aí letra, essa primeira letra é o 
quê? 

139 P De quê fala o texto? É um dê. 
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140 AA8 Isso é um dê? 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 

P É todinho um oito, não é? Falta a quatro, não é? Lembre-se de 
que tudo isso que a gente viu alguém pensava que era uma 
coisa boba, a gente talvez tivesse pensado isso, mas é 
importante você saber como vai empregar o “mas” ou “mais”, 
porque ambas as palavrinhas elas têm um sentido diferente. É 
diferente quando eu digo assim: “Maria é mais bonita que João”. 
Do que quando eu digo assim: “Maria é bonita, mas é 
intolerante”. Veja que tem um significado, absolutamente, 
diferente. Então, é isso que a gente precisa aprender a escrever 
e a falar, é:: que as pessoas entendam aquilo que a gente está 
querendo dizer. Que, às vezes, a gente está com tudo bonitinho 
na cabeça, passa para o papel (?) acontece  comigo também, 
difícil escrever. (?) mesmo que o texto (?) mas é raro afirmar que 
(?) Ruliver, Ruliver é um autor, um escritor, se não me falha a 
memória, ele é inglês, não tenho bem certeza, não é? É inglês 
(?) que embora, possamos imaginar facilmente os 
“LILIPUTIANOS”. Desculpe-me, eu não, eu não percebi essa 
palavra era dificuldade dela. Eu era para ter procurado um 
dicionário... não, não sei dizer para vocês, no momento, é que 
ela... aí, o que significa não. Posso é:: se eu não me engano na 
outra aula, não é? Passar para vocês o que é que essa palavra 
aí nesse contexto significa, “liliputiano”. Eu acho que é alguma 
coisa relacionada com (?).       

164 PSA (?), Não é? 
165 
165 

P É que eu acho que é como uma palavra que foi é:: introduzida 
através do prefixo...  

167 PSA É.  
168 
169 

P É uma agregação de prefixo “liliputiano”. Fazer a chamada 
agora. 

170 AA9 Tem que fazer ordem, as respostas?  
171 P Hein? 
172 AA9 Tem que fazer ordem, as respostas? 
173 
174 

P Fica mais organizado, não é? Célia, se tiver condições de passar 
para eles o que é “liliputiano”...  

175 PSA Qual é a página, aí? Ou qual... 
176 P É na linha seis, na linha cinco. 
177 
178 
179 

PSA Eu não conheço essa palavra, não. Mas eu acredito que seja as 
pessoas é:: que, que são habitantes de Lilipute, do romance As 
viagens de Gulliver. [  

180 P [ Pode ser. 
181 
182 

PSA Porque ele está dizendo, mas é:: seja certo ou errado, você (?) 
mais errado (?) embora possamos (?) “liliputiano”... (?) 

183 
184 

P É. Pode ser. Alguma coisa com a pureza da língua, alguma 
coisa... 

185 PSA É alguma coisa com a pureza da língua. 
186 P É, eu acho que é relacionado a isso, viu gen-te? 
187 PSA Purismo da língua. 
188 P Aí, a gente vai lá para o Parnasianismo que foi um movimento 
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189 
190 

literário MAIS purista, não é? Eles valorizavam demasiadamente 
as formas em detrimento do conteúdo. 

191 
192 

PSA É, eu tenho impressão que pelo contexto dá para ver que é isso, 
viu?  

193 P Já deu um esclarecimento, não é? 
194 AA9 Eu não entendi a “um”. A “um” é para fazer o que mesmo, hein? 
195 AA7 Am? É (?) 
196 AA9 A “um” é para fazer o quê? Que eu não entendi. 
197 AA7 A “um”, a primeira questão (?) 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

P A primeira questão “a” é, vocês vão tentar dizer em cada é:: linha 
que vocês vão dizer que palavra é aquela, naquilo que eu dei a 
vocês. Eu não dei todinha a vocês? Se é pronome, se é pronome 
demonstrativo, se é um advérbio... então, vocês vão dizer, além 
disso, vão dizer naquele contexto, aí no texto, naquela frase, 
naquela oração... o que é que aquela palavrinha passa para nós, 
qual é o sentido que ela está tendo é:: naquela, naquela oração, 
naquele contexto, certo? É isso que eu quero. Por exemplo: 
“mas”, qual é o sentido que a palavra é uma conjunção 
adversativa, qual é o sentido que ela dá, dentro da oração? Ali, 
onde ele está colocada? Ela passa o quê para nós? O que é que 
o autor quis passar? Que ele usou essa palavrinha “mas”?       

210 AOS/AAS ((Risos, vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
211 
212 
213 
214 

P  ((professora faz chamada pela ordem numérica, de um a 
quarenta e dois)) (?) é porque esses dois são iguais, é onde tiver 
duas palavras exatamente iguais sublinhadas é:: suficiente vocês 
respondam... (?)  

215 AOS/AAS ((Risos, vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
216 AA7 (?) empreste o corretivo, por favor. 
217 AOS/AAS ((Risos, vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
218 
219 
220 

P (?) gen-te, leia mais uma vez. Lembre-se de que a gente, para 
entender um texto, tem que ler no mínimo três vezes... para você 
afirmar a sua inteligência. 

221 AO8 A senhora está me chamando de (?) 
222 
223 

P Não pelo AMOR DE DEUS! Eu estou dizendo que você vai 
afirmar sua inteligência. AFIRMAR! 

224 AO8 (?) 
225 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
226 P (?) ((professora ler o texto) 
227 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 

P Gente, o texto fala da invenção humana, do avanço da 
tecnologia, do aprimoramento da (?) geral, não é? Dos 
benefícios ou não que essas máquinas trazem para nós, trazem 
para a sociedade. Observe que ele fala, claramente, a:: faz a 
comparação entre o, o homem desse tempo, desse texto e o viva 
voz que não tinha aquela (?) da máquina, da, da invenção 
humana, não é? Da, da abundância de tecnologias que hoje o 
homem tem, desde do século vinte que, século dezenove que 
isso vem no’ na amplidão muito grande, não é? Então, ele está 
falando da máquina, da invenção humana, da tecnologia, de toda 
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238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 

uma forma imaginaria que o homem inventou para facilitar o 
trabalho humano e ca’ e também, para poluir o planeta, não é? 
Olha o que ele diz aí, o que é’ que fazer’ a:: os montes de 
máquinas (?) estética... porque é feito o amontoado de carros 
velhos, coisas quebradas, não é? Está poluindo o planeta, não 
é? Tem os dois lados aí. Ele está falando da, do avanço 
tecnológico mesmo, da MÁQUINA. Ele faz comparação bem 
interessante é:: a questão do, do ser rico e ser pobre. De você 
ter duas camas, ter pães para se alimentar... e outro que não 
tem... é feliz, quem tem tudo isso? É infeliz, aquele que não tem? 
Então, ele mexe, mexe com moral, com crença, com 
religiosidade... é um texto que:: bem filosófico, não é?  Ele 
remonta o século, século de desenvolvimento tecnológico até 
nossos dias.    

252 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
253 
254 
255 

P  (?) Leia o texto, pode consultar o apontamento. Observar as 
palavras sublinhadas e tentar entender, compreender o sentido 
que a palavra circulada tem no contexto.  

256 AO9 (?) 
257 
258 
259 

P É. para vocês explicarem o que cada palavra circulada está 
significando aí, no contexto.é isso, que mais me interessa nesse 
texto. 

260 AO8 Por que Vilma? 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 

P Porque isso vai ajudar vocês, a empregar as palavras com 
CONSCIÊNCIA. Eu estou empregando “mas”, mais eu sei o 
porquê eu estou dizendo “mas”, não é? Tem um sentido. Eu digo 
assim: “Maria é muito boa aluna, mas é pernóstica.”  Olha aí, o 
sentido contrário da minha afirmação! Eu estou afirmando uma 
coisa boa de Maria, mas eu estou afirmando o outro lado 
negativo de Maria. Então, é isso que a gente tem que perceber 
para empregar as palavras de modo correto. Adequando, não é? 
E a gente só vai fazer isso, quando a gente fizer muita leitura, 
quanto mais a gente ler. Mas a gente vai abrir a nossa mente, 
ampliar o nosso vocabulário, não é?     

272 AA10 Professora, vem cá! 
273 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
274 AA10 (?) 
275 
276 

P Exatamente (?). É. “Este” está na mesma categoria, é o quê? 
Pronome demonstrativo.  

277 AA10 Porque tem, tem uma linha que tem “este” e (?) 
278 P Vai diz' vai dizer o que é e:: 
279 AA10 Sim. 
280 
281 

P Só que, são diferentes porque “este” você emprega para um 
gênero e “esta” para outro gênero.      

282 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
283 
284 

P (?) nós dissemos porque é que elas são adoradas. Nós 
dissemos porque é que elas são adoradas, am?   

285 AO9 Esse “porque” junto sem acento (?) 
286 P “pois” é explicativo, “pois” é explicativo. 
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287 AO9 (?) 
288 P “Por que” separado (?) português. 
289 AO9 Mais aqui tem [ “porque” junto. 
290 P [ “porque” junto sem acento é explicativo, ele é explicativo. 
291 AO10 Professora! 
293 P Diga! 
294 AO10 Licença aqui. 
295 P Certo. Célia aquela prova (?) 
296 PSA Há, ótimo. (?) 
297 AA3 De que fala o texto? 
298 
299 

AA2 Do avanço, tec' tecnológico, do avanço humano, (?) dos 
benefícios que essas máquinas trazem...   

300 
301 

P (?) se concentrem! Se concentrem no trabalho, se não vocês não 
vão entender o texto. Pelo o Amor de Deus! 

302 AA3 Faça um breve resumo sobre a temática do texto. 
303 P Nós não podemos viver sem a nosa língua.  
304 AA5 Professora (?) eu falei... 
305 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
306 P E observem gente, para não fazer as coisas (?) 
307 AO9 Professora (?)  
308 P (?) é um advérbio de tempo. “Quando” é um advérbio de tempo.   
309 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
310 AO9 [ “Daquele” ?  
311 P [ “Daquele”? (?) 
312 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
313 
314 
315 
316 

P Gen-te, “daquele” é uma contração de “a” mais... é:: daquele, 
daquele mais o “da” preposição. Então, nós temos uma 
contração. Quando eu digo assim: “daquele jeito”, “daquele 
modo”.  

317 AO9 [ (?) “daquele”, não é  professora? 
318 
319 

P É uma contração, porque é junção da preposição “da” mais o 
pronome é:: INFINITIVO “aquele”, certo? [  

320 AO9 [ Porque além do, do pronome, do pronome... 
321 
322 

P [ É uma preposição “da” mais o pronome indefinido “aquele” (?) 
uma contração. 

323 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
324 AA10 (?) 
325 P Am? “daquele” não é  um pronome indefinido?  
326 AO9 “Da” é o que professora, mesmo? “da”? 
327 P “Da” é uma preposição. 
328 AO9 Pronome indefinido (?) 
329 
330 
331 

P Eu digo assim: “daquele jeito não dá”. Eu não, eu não estou 
especificando de que jeito eu estou, a que jeito eu estou me 
referindo, não é? É uma coisa inespecífica. 

332 AA10 Bruno, Bruno! Hei, Bruno. 
333 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
334 AO9 E eu vou a pé, professora! 
335 
336 

P Na próxima aula, eu vou trazer um lencinho para você, viu? Você 
está quase chorando.  
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337 AOS/AAS ((vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
338 AO9 Professora, libere a gente, professora. Hei (?) vai a pé para casa. 
339 P (?) cinco horas (?) 
340 AO9 Ainda? 
341 AOS/AAS ((Risos e  vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
342 P (?) 
343 AOS/AAS ((Risos e  vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
344 AA10 (?) “mais e “mas”? 
345 
346 

P  “Mais” é uma adição e “mas” é uma conjunção adversativa, 
certo?  

347 AOS/AAS ((Risos e  vários alunos falando ao mesmo tempo)) 
348 
349 

PSA Laura, eu não sei com agradecer a você. Eu vou parar aqui. 
obrigada. Só vê minha conversa com Laura (?) 
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QUESTIONÄRIOS - ALUNOS 
 

Por favor, indique: Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino  Idade: (     ) 
 
Caro aluno,  
Desde abril do corrente ano, estou assistindo às aulas da disciplina de Língua Portuguesa 
em sua turma. Como bem informou a professora, a minha presença é para observar as 
aulas de português na 2ª série do ensino médio, a fim de obter material que possa me 
subsidiar na elaboração do texto de minha tese de doutorado. Agora, para que eu amplie os 
dados de minha observação e, conseqüentemente, saiba mais sobre o ensino dessa 
disciplina, preciso de sua ajuda pessoal. Por isso, convido você a responder às questões 
abaixo. Lembro que, em algumas delas, você irá utilizar os números de 1 a 5 para marcar o 
grau relacionado à sua resposta. Por exemplo, 1 corresponde ao menor grau de sua 
resposta, enquanto, 5, ao maior.  Incluímos o item “outros” para quando nenhum dos demais 
itens estiver relacionado com o que você pensa sobre o assunto. Nesse caso, sinta-se à 
vontade para escrever tudo o que achar necessário à sua resposta. 
  
1. Quanto às instalações (ambiente físico da sua escola), em sua opinião, o que interfere no 
bom andamento das aulas da disciplina de Língua Portuguesa (marque de 1 a 5, 
considerando do menor ao maior grau de interferência): 
(   ) o barulho da rua; 
(   ) entrada e saída de pessoas na sala; 
(   ) barulho dos corredores e salas vizinhas; 
(   ) acomodações (tamanho e iluminação da sala, tipo de cadeira e mesa) 
(   ) Outros: _______________________________________________________ 
 
2. Para você, a aula de português é mais proveitosa quando (marque de 1 a 5, considerando 
do menor ao maior grau de importância): 
(   ) a gramática é explicada a partir de textos que você escreveu; 
(   ) a gramática é trabalhada com exemplos de textos literários; 
(   ) a gramática é trabalhada com exemplos de falas que acontecem em situação comum, 
do dia-a-dia; 
(   ) a gramática é trabalhada com regras gramaticais para serem memorizadas; 
(   ) Outros: ______________________________________________________________ 
 
3. Você acha que, para a aula de português ser ainda mais proveitosa, alguns dos itens da 
questão 2 poderiam ocorrer ao mesmo tempo? 
(   ) não; 
(   ) sim. 
Quais:____________________________________________________________________ 
                        
4. Quanto ao modo de ensinar da professora e aos materiais utilizados nas aulas de 
português, a interferência na sua aprendizagem ocorre (marque de 1 a 5, considerando do 
menor ao maior grau de interferência positiva): 
(   ) quando a explicação do assunto é rápida; 
(   ) quando na explicação do assunto a professora utiliza o quadro e giz; 
(   ) quando a professora explica o assunto sentada na mesa; 
(   ) quando a professora explica o assunto circulando na sala;  
(   ) quando os exemplos utilizados na explicação do assunto são do livro; 
(   ) quando os exemplos utilizados na explicação do assunto estão relacionados com a 
minha realidade; 
(   ) Outros : _____________________________________ 

 
5. Você acha que essa interferência será mais positiva, se mais de um dos itens da 
questão 4 ocorrerem ao mesmo tempo? 
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(   ) não; 
(   ) sim. 
Quais:____________________________________________________________________ 
 
6. O trabalho de pesquisa da disciplina de Língua Portuguesa ajuda você a entender mais o 
conteúdo quando (marque de 1 a 5, considerando do menor ao maior grau de ajuda): 
(   ) consigo relacionar o que é solicitado na pesquisa com o que está sendo estudado nas 
aulas; 
(   ) há orientação de como desenvolver o trabalho de pesquisa; 
(   ) encontro material para pesquisa na biblioteca; 
(   ) disponho de material para pesquisa em minha casa; 
(   ) tenho material disponível e condições de  estudo em casa (tempo e lugar adequados) 
(   ) Outros : _____________________________________ 
 
7.Nos exercícios e trabalhos de português, você acha que aprende mais quando (marque de 
1 a 5, considerando do menor ao maior grau de aprendizagem): 
(    ) em grupo; 
(    ) em grupo, acompanhado diretamente pela professora;  
(    ) individualmente; 
(    ) individualmente, acompanhado diretamente pela professora;  
(    ) Outros:  _______________________________________________________________   

 
8. Você faz uso de seu livro de português:  
(    ) sempre; 
(    ) quando a professora pede; 
(    ) para consulta; 
(    ) em época de provas; 
(    ) para resolver exercícios; 
(    ) Outros : ______________________________ 

 
9. Para você, o livro de português ajuda a (marque de 1 a 5, considerando do menor ao 
maior grau de importância): 
(    ) entender melhor os assuntos que estão sendo estudados; 
(    ) aprender os assuntos que estão sendo estudados;. 
(    ) exercitar o que está sendo estudado; 
(    ) memorizar regras de uso da língua; 
(    ) aplicar o que você estuda na sua escrita, em geral ; 
(    ) usar a língua de forma adequada; 
(    ) Outros : _____________________________________ 
 
10. Você estuda português só pelo livro adotado?  
(    ) sim;                                 
(  ) não. Nesse caso, marque de 1 a 5, considerando do menor ao maior grau de 
qualidade e quantidade de estudo: 
(     ) estudo em outros livros, pois não gosto do livro adotado; 
(     ) estudo com anotações da professora; 
(     ) estudo em sites da internet; 
(     ) estudo em apostilas recebidas nas aulas; 
(     ) estudo em outras apostilas. 
(     ) Outros : ________________________ 

 
11. Em seu estudo, você adota mais de um dos itens da questão 10? 
(   ) não; 
(   ) sim. 
Quais:____________________________________________________________________ 
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TRATAMENTO DOS DADOS QUANTITATIVOS 
 

Os alunos responderam à questão abaixo, atribuindo conceito de 1 a 5 para 

marcar o grau relacionado a sua resposta, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

 

1 Quanto às instalações (ambiente físico da sua escola), em sua opinião, o que 

interfere no bom andamento das aulas da disciplina de língua portuguesa (marque 

de 1 a 5, considerando do menor ao maior grau de interferência) 

 
 1 2 3 4 5 MÉDIA 
o barulho da rua; 12 8 5 8 7 2,75 
entrada e saída de pessoas na sala; 10 7 8 9 6 2,85 
barulho dos corredores e salas vizinhas; 9 6 10 8 7 2,95 
acomodações (tamanho e iluminação da 
sala, tipo de cadeira e mesa) 10 8 4 8 10 3,00 
       
       
 % % % % % TOTAL 
Barulho da rua 30,00 20,00 12,50 20,00 17,50 100 
Entrada e saída 25,00 17,50 20,00 22,50 15,00 100 
Barulho dos corredores 22,50 15,00 25,00 20,00 17,50 100 
Acomodações 25,00 20,00 10,00 20,00 25,00 100 
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COMENTÁRIOS: 

O universo pesquisado são 40 alunos, que atribuíram conceitos de 1 a 5 para 

cada quesito da questão, sendo 1 o menor grau e 5 o maior.  
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Foi apurada a média ponderada das respostas dada a cada quesito, sendo a 

análise da pesquisa realizada a partir do comparativo das médias.  

A análise demonstra que o barulho, do qual são espécies o barulho da rua e o 

barulho dos corredores e salas vizinhas, representa o maior grau de interferência, 

porquanto a soma de suas médias- 2,75 e 2,95 respectivamente é significativamente 

maior do que a média dos dois outros quesitos considerados isoladamente. 
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Os alunos responderam à questão abaixo, atribuindo conceito de 1 a 5 para 

marcar o grau relacionado a sua resposta, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

 

2. Para você, a aula de português é mais proveitosa quando (marque de 1 a 5, 

considerando do menor ao maior grau de importância): 

 
 1 2 3 4 5 MÉDIA 
a gramática é explicada a partir de 
textos que você escreveu; 9 10 7 6 8 2,85 
a gramática é trabalhada com exemplos 
de textos literários; 5 8 13 4 10 3,15 
a gramática é trabalhada com exemplos 
de falas que acontecem em situação 
comum, do dia-a-dia;  2 3 10 9 16 3,85 
a gramática é trabalhada com regras 
gramaticais para serem memorizadas; 8 5 7 8 12 3,28 
       
 % % % % % TOTAL 
a gramática é explicada a partir de 
textos que você escreveu; 22,50 25,00 17,50 15,00 20,00 100 
a gramática é trabalhada com exemplos 
de textos literários; 12,50 20,00 32,50 10,00 25,00 100 
a gramática é trabalhada com exemplos 
de falas que acontecem em situação 
comum, do dia-a-dia 5,00 7,50 25,00 22,50 40,00 100 
a gramática é trabalhada com regras 
gramaticais para serem memorizadas; 20,00 12,50 17,50 20,00 30,00 100 
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COMENTÁRIOS: 

O universo pesquisado são 40 alunos, que atribuíram conceitos de 1 a 5 para 

cada quesito da questão, sendo 1 o menor grau e 5 o maior.  
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Foi apurada a média ponderada das respostas dada a cada quesito, sendo a 

análise da pesquisa realizada a partir do comparativo das médias.  

A análise demonstra que para expressiva maioria dos alunos a aula de 

português é mais proveitosa quando a gramática é trabalhada com exemplos e falas 

que acontecem em situações comuns do dia-a-dia. 

Aprofundando-se a análise das questões, através do comparativo das médias, 

vê-se, no entanto, que os alunos também sinalizam que a aula é proveitosa quando 

a gramática é trabalhada com regras gramaticais para serem memorizadas. 
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Para a questão abaixo os alunos responderam sim ou não. No caso de a 

resposta ser sim, solicitou-se que os alunos citassem quais itens da questão anterior 

poderiam ocorrer ao mesmo tempo. 

 

3. Você acha que, para a aula de português ser mais proveitosa, alguns dos itens da 

questão anterior poderiam ocorrer ao mesmo tempo? 

 

 Quant. % 
NÃO.  18 45 
SIM. Quais 22 55 
TOTAL 40 100 
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COMENTÁRIOS:   

Do universo pesquisado (40 alunos), 55% (22 alunos) responderam SIM 

quando indagados ser a aula de português ainda mais proveitosa, caso alguns itens 

da questão anterior pudessem ocorrer ao mesmo tempo. Enquanto 45% (18 alunos) 

responderam NÃO. Verificamos ainda que, caso os alunos respondessem SIM 

deveriam citar quais seriam esses itens. O maior número de citação foi para que a 

gramática fosse explicada a parir dos textos por eles produzidos ou de situações de 

seu cotidiano ou de textos literários. 
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Os alunos responderam à questão abaixo, atribuindo conceito de 1 a 5 para 

marcar o grau relacionado a sua resposta, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

 

4. Quanto ao modo de ensinar da professora e aos materiais utilizados nas aulas de 

português, a interferência na sua aprendizagem ocorre (marque de 1 a 5, 

considerando do menor ao maior grau de interferência positiva): 

 
 1 2 3 4 5 MÉDIA 
quando a explicação do assunto é 
rápida; 21 3 8 3 5 2,20 
quando na explicação do assunto a 
professora utiliza o quadro e giz; 4 4 7 11 14 3,68 
quando a professora explica o assunto 
sentada na mesa; 17 12 6 2 3 2,05 
quando a professora explica o assunto 
circulando na sala; 6 9 12 7 6 2,95 
quando os exemplos utilizados na 
explicação do assunto são do livro; 6 3 6 15 10 3,50 
quando os exemplos utilizados na 
explicação do assunto estão 
relacionados com a minha realidade; 1 1 6 9 23 4,30 
       
 % % % % % TOTAL 
quando a explicação do assunto é 
rápida; 52,50 7,50 20,00 7,50 12,50 100 
quando na explicação do assunto a 
professora utiliza o quadro e giz; 10,00 10,00 17,50 27,50 35,00 100 
quando a professora explica o assunto 
sentada na mesa; 42,50 30,00 15,00 5,00 7,50 100 
quando a professora explica o assunto 
circulando na sala; 15,00 22,50 30,00 17,50 15,00 100 
quando os exemplos utilizados na 
explicação do assunto são do livro; 15,00 7,50 15,00 37,50 25,00 100 
quando os exemplos utilizados na 
explicação do assunto estão 
relacionados com a minha realidade; 2,50 2,50 15,00 22,50 57,50 100 
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COMENTÁRIOS:    

O universo pesquisado são 40 alunos, que atribuíram conceitos de 1 a 5 para 

cada quesito da questão, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

Foi apurada a média ponderada das respostas dada a cada quesito, sendo a 

análise da pesquisa realizada a partir do comparativo das médias. 
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Para a questão abaixo os alunos responderam SIM ou NÃO. No caso de a 

resposta ser SIM, solicitou-se que os alunos citassem quais itens da questão 

anterior poderiam ocorrer ao mesmo tempo. 

  

5. Você acha que essa interferência será mais positiva, se mais de um dos itens da 

questão anterior ocorrerem ao mesmo tempo? 

 
 Quant. % 
NÃO 19 47,5 
SIM 21 52,5 
TOTAL 40 100 
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Os alunos responderam à questão abaixo, atribuindo conceito de 1 a 5 para 

marcar o grau relacionado a sua resposta, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

 
6. O trabalho de pesquisa da disciplina de Língua Portuguesa ajuda você a entender 
mais o conteúdo quando (marque de 1 a 5, considerando do menor ao maior grau 
de ajuda): 
 
 1 2 3 4 5 MÉDIA 
consigo relacionar o que é solicitado 
na pesquisa com o que está sendo 
estudado nas aulas; 5 2 3 14 16 3,85 
há orientação de como desenvolver o 
trabalho de pesquisa; 5 1 8 9 17 3,80 
encontro material para pesquisa na 
biblioteca; 7 3 7 11 12 3,45 
disponho de material para pesquisa na 
minha casa; 5 3 9 8 15 3,63 
tenho material disponível e condições 
de estudo em casa (tempo e lugar 
adequados) 7 5 6 5 17 3,50 
       
 % % % % % TOTAL 
consigo relacionar o que é solicitado 
na pesquisa com o que está sendo 
estudado nas aulas; 12,50 5,00 7,50 35,00 40,00 100 
há orientação de como desenvolver o 
trabalho de pesquisa; 12,50 2,50 20,00 22,50 42,50 100 
encontro material para pesquisa na 
biblioteca; 17,50 7,50 17,50 27,50 30,00 100 
disponho de material para pesquisa na 
minha casa; 12,50 7,50 22,50 20,00 37,50 100 
tenho material disponível e condições 
de estudo em casa (tempo e lugar 
adequados) 17,50 12,50 15,00 12,50 42,50 100 
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COMENTÁRIOS:    

O universo pesquisado são 40 alunos, que atribuíram conceitos de 1 a 5 para 

cada quesito da questão, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

Foi apurada a média ponderada das respostas dada a cada quesito, sendo a 

análise da pesquisa realizada a partir do comparativo das médias. 

A análise demonstra que a combinação de dois fatores, quais sejam: (1) a 

relação entre o que está sendo pesquisado com o que está sendo  estudado na sala 

de aula e (2) a orientação de como desenvolver o trabalho de pesquisa são 

fundamentais para que o trabalho de pesquisa da disciplina de Língua Portuguesa 

ajude os alunos a entender mais o conteúdo.  

No que tange a disponibilidade de material para pesquisa, seja na biblioteca; 

seja em casa, as médias demonstram que os alunos não estão satisfeitos com o 

material disponível.       



Célia M. M. Barbosa da Silva, 2010. A aula de português no Ensino Médio: o ensino que se deseja, o ensino que se 
faz (Tese de Doutorado UFRN/PPgEL). 

 
 

249

 
Os alunos responderam à questão abaixo, atribuindo conceito de 1 a 5 para 

marcar o grau relacionado a sua resposta, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

 
7.Nos exercícios e trabalhos de português, você acha que aprende mais quando 
(marque de 1 a 5, considerando do menor ao maior grau de aprendizagem): 
 
 1 2 3 4 5 MÉDIA 
em grupo; 6 7 8 8 11 3,28 
em grupo, acompanhado diretamente 
pela professora; 2 4 11 8 15 3,75 
individualmente; 2 7 9 8 14 3,63 
individualmente, acompanhado 
diretamente pela professora; 1 2 6 8 23 4,25 
       
 % % % % % TOTAL 
em grupo; 15,00 17,50 20,00 20,00 27,50 100 
em grupo, acompanhado diretamente 
pela professora; 5,00 10,00 27,50 20,00 37,50 100 
individualmente; 5,00 17,50 22,50 20,00 35,00 100 
individualmente, acompanhado 
diretamente pela professora; 2,50 5,00 15,00 20,00 57,50 100 
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COMENTÁRIOS:    

O universo pesquisado são 40 alunos, que atribuíram conceitos de 1 a 5 para 

cada quesito da questão, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

Foi apurada a média ponderada das respostas dada a cada quesito, sendo a 

análise da pesquisa realizada a  partir do comparativo das médias. 
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Os alunos responderam à questão abaixo, atribuindo conceito de 1 a 5 para 

marcar o grau relacionado a sua resposta, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

 

8. Você faz uso de seu livro de português:  

 0 1 2 3 4 5 MÉDIA 
sempre; 22 5 4 5 1 3 1,18 
quando a professora pede; 10 1 1 5 1 22 3,30 
para consulta; 19 1 0 1 7 12 2,30 
em época de provas; 13 1 1 2 1 22 3,08 
para resolver exercício; 12 0 0 2 1 25 3,38 
        
 % % % % % % TOTAL 
sempre; 55,00 12,50 10,00 12,50 2,50 7,50 100 
quando a professora pede; 25,00 2,50 2,50 12,50 2,50 55,00 100 
para consulta; 47,50 2,50 0,00 2,50 17,50 30,00 100 
em época de provas; 32,50 2,50 2,50 5,00 2,50 55,00 100 
para resolver exercício; 30,00 0,00 0,00 5,00 2,50 62,50 100 
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GRÁFICO 8 

COMENTÁRIOS:        

O universo pesquisado são 40 alunos, que atribuíram conceitos de 1 a 5 para 

cada quesito da questão, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

Foi apurada a média ponderada das respostas dada a cada quesito, sendo a 

análise da pesquisa realizada a partir do comparativo das médias. 
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Os alunos responderam à questão abaixo, atribuindo conceito de 1 a 5 para 

marcar o grau relacionado a sua resposta, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

 

9. Para você, o livro de português ajuda a (marque de 1 a 5, considerando do 

menor ao maior grau de importância): 

 
 1 2 3 4 5 MÉDIA 
entender melhor os assuntos que 
estão sendo estudados; 1 2 6 10 21 4,20 
aprender os assuntos que estão 
sendo estudados; 1 3 10 12 14 3,88 
exercitar o que está sendo estudado; 1 1 7 16 15 4,08 
memorizar regras de uso da língua; 2 2 11 11 14 3,83 
aplicar o que você estuda na sua 
escrita em geral; 4 5 11 11 9 3,40 
usar a língua de forma adequada; 3 3 5 12 17 3,93 
       
 % % % % % TOTAL 
entender melhor os assuntos que 
estão sendo estudados; 2,50 5,00 15,00 25,00 52,50 100 
aprender os assuntos que estão 
sendo estudados; 2,50 7,50 25,00 30,00 35,00 100 
exercitar o que está sendo estudado; 2,50 2,50 17,50 40,00 37,50 100 
memorizar regras de uso da língua; 5,00 5,00 27,50 27,50 35,00 100 
aplicar o que você estuda na sua 
escrita em geral; 10,00 12,50 27,50 27,50 22,50 100 
usar a língua de forma adequada; 7,50 7,50 12,50 30,00 42,50 100 
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COMENTÁRIOS:    

O universo pesquisado são 40 alunos, que atribuíram conceitos de 1 a 5 para 

cada quesito da questão, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

Foi apurada a média ponderada das respostas dada a cada quesito, sendo a 

análise da pesquisa realizada a  partir do comparativo das médias. 
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Para a questão abaixo os alunos responderam SIM ou NÃO. No caso de a 

resposta ser NÃO, solicitou-se que os alunos marcassem de 1 a 5, considerando do 

menor ao maior grau de qualidade e quantidade de estudo: 

 
10. Você estuda português só pelo livro adotado?  
 

 Quant. % 

SIM 11 28 

NÃO. Nesse caso, marque de 1 a 5 considerando do menor 29 72 

ao maior grau de qualidade e quantidade de estudo: 40 100 
 

 1 2 3 4 5 MÉDIA 
estudo em outros livros, pois não gosto 
do livro adotado; 7 4 5 2 11 3,21 
estudo com anotações da professora; 1 1 5 10 12 4,07 
estudo em sites da internet; 12 4 2 4 7 2,66 
estudo em apostilas recebidas nas 
aulas; 9 7 4 7 2 2,52 
estudo em outras apostilas; 13 4 5 2 5 2,38 
       
 % % % % % TOTAL 
estudo em outros livros, pois não gosto 
do livro adotado; 24,14 13,79 17,24 6,90 37,93 100 
estudo com anotações da professora; 3,45 3,45 17,24 34,48 41,38 100 
estudo em sites da internet; 41,38 13,79 6,90 13,79 24,14 100 
estudo em apostilas recebidas nas 
aulas; 31,03 24,14 13,79 24,14 6,90 100 
estudo em outras apostilas; 44,83 13,79 17,24 6,90 17,24 100 
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COMENTÁRIOS:       

O universo pesquisado são 40 alunos, que atribuíram conceitos de 1 a 5 para 

cada quesito da questão, sendo 1 o menor grau e 5 o maior. 

Foi apurada a média ponderada das respostas dada a cada quesito, sendo a 

análise da pesquisa realizada a partir do comparativo das médias. 
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Para a questão abaixo os alunos responderam SIM ou NÃO. 
 
11. Em seu estudo, você adota mais de um dos itens da questão 10? 
 
 Quant. % 
NÃO 18 45 
SIM 22 55 
TOTAL 40 100 
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COMENTÁRIOS:       

Do universo pesquisado (40 alunos), 55% (22 alunos) responderam SIM 

quando indagados se eles adotam mais de um item da questão anterior em seu 

estudo. A maioria dos alunos que responderam sim disseram que um dos itens que 

eles adotariam seria "estudar em outros livros, pois não gostam do livro adotado", 

seguido de "estudo com anotações da professora". 
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ANEXO 6 – ENTREVISTA 
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ENTREVISTA - PROFESSORA 
 

1. NOME:  
2. FORMAÇÃO: 
2.1 Graduação:  
2.2 Pós-graduação:  
(   ) lato sensu em:  
(   ) stricto sensu: mestrado em:  
                             doutorado em: 
 
3. TEMPO DE SERVIÇO 
3.1. No magistério  
 
3.2. Na Escola Estadual Anísio Teixeira  
 
3.3. Outra escola  
 
4. FALE UM POUCO DE SUA PROFISSÃO 
 
 
5. AMBIENTE ESCOLAR 
5.1. Como você avalia as salas de aula em que você atua, este ano, no que se 
refere à sua adequação para as atividades da disciplina de Língua Portuguesa? 
 
5.2. Além da sala de aula, em que ambientes da escola você costuma desenvolver 
as suas atividades? Explique por que faz uso desses locais. 
 
5.3. Qual a infra-estrutura de que você dispõe na escola (computador, material para 
consulta, entre outros), para planejar e preparar as suas aulas de Língua 
Portuguesa? (o que, quantas vezes na semana você utiliza os recursos disponíveis). 
Faça uma avaliação desse item. 

 
 
6. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP 
6.1 Como foi a sua participação na elaboração do PPP do Anísio Teixeira? Qual 
papel dele na condução de seu trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa?  
 
 
7. O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA/ 
A ARTICULAÇÃO LÍNGUA E USO 
 
7.1. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PNC), a disciplina de 
Língua Portuguesa se integra à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
Fale sobre seu conhecimento acerca dessa área. 
 
 
7.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) enfatizam 
que o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa devem fundamentar-se em 
propostas interativas língua/linguagem. Essa concepção destaca a natureza social e 
interativa da linguagem, em que o ensino de língua não seja deslocado do uso social 
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dessa língua. O documento sugere, portanto, uma articulação entre língua e uso. 
Que relação teriam as suas aulas com essa sugestão? Em outras palavras, comente 
as suas aulas, levando em conta essa sugestão dos PCNEM. 
 
 
7.3 Fale livremente sobre o seu trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa. 
 
 
8. RECURSOS DIDÁTICOS  
8.1. Um dos recursos didáticos disponíveis ao professor de Língua Portuguesa é o 
livro didático ou manual do aluno. Como você avalia esse recurso? 
  
 
8.2. Que outros recursos didáticos estão a sua disposição na escola? Faça alguns 
comentários sobre eles, se for o caso. 
 

 
8.378 Por que não estamos preocupados com excesso de liberdade que o aluno, 
principalmente da escola pública tem? (falo entre outras coisas) do aluno poder faltar 
à vontade e, mesmo assim, não sofrer nenhuma punição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 Essa questão foi inserida pela professora, atendendo a nossa solicitação que ficasse à vontade 
para retirar ou acrescentar alguns questionamentos.  
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ANEXO 7 – MATERIAL DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO 
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