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Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

João Cabral de Melo Neto 



 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação, vinculada aos estudos da Linguística Aplicada e ancorada nos estudos 

bakhtinianos, objetiva revelar, a partir de relatos produzidos por professoras de Língua 

Portuguesa, como ocorre o trabalho com a gramática normativa na sala de aula e quais as 

implicações no processo de ensino a partir dessas práticas. Assim, esta pesquisa apoia-se na 

análise qualitativa e interpretativista dos dados e adota a ordem metodológica do Círculo de 

Bakhtin (composto pelo intelectual e pelos discípulos Volochínov e Medvedev), já que os 

teóricos enfatizam que as formas linguísticas e os tipos de interação verbal em situações 

concretas devem ser considerados no ensino da linguagem. O contexto de produção dos dados 

é a escola pública e envolve quatro docentes de língua portuguesa como sujeitos colaboradores 

do estudo que atuam na 1ª série do Ensino Médio. Os procedimentos/instrumentos geradores 

dos dados são as rodas de conversa e os relatos escritos produzidos pelas professoras. É preciso 

que o ensino da gramática normativa extrapole o escolasticismo – que baseia-se em métodos 

pedagógicos tradicionais - e permita ao aluno a compreensão dos aspectos semânticos e 

estilísticos que estão vinculados às palavras que utilizamos nas construções dos enunciados 

diários, ou seja, o estudo da linguagem na sua função expressiva. A proposta de um ensino 

dialógico da gramática permite que a língua seja compreendida a partir de situações concretas 

de uso, ou seja, a funcionalidade e os sentidos de estruturas linguísticas são identificadas na 

interação verbal. Os resultados das rodas de conversa indicaram que o ensino de gramática 

ainda possui características tradicionalistas, pois está centrado no estudo de nomenclaturas e 

ocorre, principalmente, a partir do livro didático que colabora para o escolasticismo. Essa 

prática limita o ensino de gramática ao conteúdo livresco, impendido que o aluno constitua-se 

como autor de enunciados concretos carregados de personalidade e subjetividade. Os relatos 

escritos produzidos pelas professoras evidenciaram que o grupo de docentes fundamenta a 

prática em concepções diferentes de linguagem. Enquanto uma parte percebe a necessidade de 

mudança no ensino de gramática e busca metodologias dialógicas, a outra continua resistente 

diante das dificuldades de implementar práticas pautadas na estilística e não na escolástica. A 

partir dos dados gerados nas rodas de conversa e nos relatos escritos, buscamos apresentar 

possibilidades de ensino da gramática a partir da perspectiva dialógica da linguagem, 

permitindo que a palavra seja analisada em contextos de interação e com base nos enunciados 

produzidos pelos sujeitos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Gramática. Linguística Aplicada. Teoria Dialógica da Linguagem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation, linked to the Applied Linguistics studies and based in the Bakhtinian studies, 

aims to reveal, from reports produced by Portuguese Language teachers, how the work with 

normative grammar in the classroom occurs and what the implications in the teaching process 

are from these practices. Thus, this research is based on the qualitative and interpretative 

analysis of the data and adopts the methodological order of the Circle of Bakhtin (composed by 

the intellectual and by the disciples Volochínov and Medvedev), since the theorists emphasize 

that the linguistic forms and the types of verbal interaction in concrete situations should be 

considered in language teaching. The data production context is the public school and involves 

four Portuguese-speaking teachers as collaborating subjects of the study that work in the 1st 

grade of the High School. The data generating procedures / instruments are the conversation 

circle and the written reports produced by the teachers. It is necessary that the teaching of 

normative grammar extrapolates scholasticism - which is based on traditional pedagogical 

methods - and allows the student to understand the semantic and stylistic aspects that are linked 

to the words we use in the constructions of the daily statements, that is, the study of language 

in its expressive function. The proposal of a dialogical teaching of grammar allows the language 

to be understood from concrete situations of use, that is, the functionality and meanings of 

linguistic structures are identified in the verbal interaction. The results of the conversation circle 

indicated that the grammar teaching still has traditionalist characteristics, since it is centered on 

the study of nomenclatures and occurs mainly from the didactic book that collaborates for 

scholasticism. This practice limits the teaching of grammar to bookish content, so the student 

is blocked to act as the author of concrete statements full of  his/her personality and subjectivity. 

The written reports produced by the teachers showed that the group of teachers bases the 

practice on different conceptions of language. While a group realizes the needing of changes in 

grammar teaching and seeks dialogic methodologies, the other remains resistant to the 

difficulties of implementing practices based on stylistics rather than scholasticism. From the 

data generated in the circle conversation and in the written reports, we seek to present 

possibilities of teaching grammar from the dialogical perspective of the language, allowing the 

word to be analyzed in contexts of interaction and based on the statements produced by the 

subjects. 

  

Keywords: Grammar teaching. Applied Linguistics. Dialogical Theory of Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta,  

pobre ou terrível que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

O que nos motiva a pesquisar sobre o ensino de gramática? A resposta certamente 

apresentará implicações de natureza pessoal, social e científica. Dessa forma, apresento o 

percurso trilhado que levou a escolha do objeto de pesquisa bem como a relevância dessa 

discussão para os estudos linguísticos. 

O desejo de pesquisar o ensino de gramática se deu a partir das experiências 

vivenciadas enquanto docente da Educação Básica e, posteriormente, da Educação Superior, 

visto que tive a oportunidade de refletir sobre as aulas de Língua Portuguesa ministradas nos 

cursos de Pedagogia e Letras na Universidade do Estado da Bahia - UNEB, bem como sobre os 

aspectos que têm sido privilegiados durante o ensino da língua materna. As dificuldades 

apresentadas pelos discentes, bem como os relatos feitos por eles sobre as aulas, suscitaram 

algumas reflexões e inquietações em torno da linguagem, principalmente, do ensino de 

gramática no contexto escolar. Além disso, os alunos enfatizavam que no ensino médio a aula 

de português era restrita ao trabalho descontextualizado com a gramática normativa que 

priorizava o aprendizado de nomenclaturas. Contudo, apesar dessas afirmações, era perceptível 

que ainda não dispunham de conhecimentos básicos sobre análise linguística. 

O interesse em estudar o ensino de Língua Portuguesa, mais especificamente o ensino 

de gramática, a partir das concepções da Linguística Aplicada, surge da observação e análise 

de como tem sido o trabalho com a linguagem na escola. O estudo da língua deve partir da 

reflexão, de modo que a apresentação das regras gramaticais não sobreponha a análise crítica 

da linguagem nos diversos contextos sociais. 

Nesse ínterim, o ensino de formas gramaticais, sem levar em consideração os 

significados estilísticos, resulta em escolasticismo. Bakhtin (2013), no livro Questões de 

estilística no ensino da língua, expõe que os professores de língua portuguesa da sua época não 

conseguiam estabelecer uma relação entre a gramática e o uso social das práticas de linguagem. 

Faz-se importante ressaltar que essa realidade perdura nos dias atuais, tendo em vista que ainda 

existe uma dificuldade por parte dos professores ao definir os objetivos de aprender 
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determinados conteúdos, a exemplo das orações subordinadas, e a aplicabilidade desses 

conteúdos em situações reais de uso. A união entre gramática e estilística permite que o aluno 

reflita sobre os efeitos estilísticos das palavras nas construções sintáticas dos enunciados, 

contribuindo para a produção adequada. Nesse ínterim, Bakhtin afirma que 

 

As formas gramaticais não podem ser estudadas sem que se leve em conta seu 

significado estilístico. Quando isolada dos aspectos semânticos e estilísticos 

da língua, a gramática, inevitavelmente degenera em escolasticismo. O 

sucesso da missão de introduzir o aluno na língua viva e criativa do povo, 

exige, é claro, uma grande quantidade e diversidade de formas de métodos de 

trabalho. [...] Resta ao professor ajudar nesse processo de nascimento da 

individualidade linguística do aluno por meio de uma orientação flexível e 

cuidadosa (2013, p.23). 

 

Dessa forma, a Teoria Dialógica da Linguagem constitui um caminho para rever as 

práticas escolásticas de ensino da gramática, já que está fundamentada na ideia de que na 

interação verbal o sujeito/aluno pensa, interage e aprende. O conhecimento é construído por 

meio dos enunciados produzidos na comunicação verbal, mostrando que a linguagem possui 

múltiplos significados que se alteram a partir das intenções, do contexto e dos sujeitos que 

participam do ato comunicativo.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento mais recente que define o 

conjunto de habilidades essenciais para os alunos da educação básica, acrescenta novos 

pressupostos teórico-metodológicos em consonância com outros documentos oficiais da 

educação, a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). O componente de Língua 

Portuguesa na BNCC propõe uma concepção enunciativo-discursiva da linguagem, ou seja, 

ensino da linguagem a partir do processo de interlocução. Além disso, expõe que o texto deverá 

ser trabalhado no seu contexto de produção de modo que o aluno possa compreender os efeitos 

de sentido provocados pela situação e desenvolver as habilidades de leitura, escuta e produção 

textual. 

A proposta para o ensino de Língua Portuguesa a partir de textos é um dos pontos 

relevantes presentes na BNCC, já que há uma variedade de gêneros a serem explorados. 

Contudo, ressaltamos que o estudo do texto deve ultrapassar a análise de posicionamentos do 

autor, contribuindo para que o aluno possa questionar o próprio texto, bem como estabelecer 

relações com outras produções. É fundamental a discussão dos aspectos intrínsecos e 

extrínsecos à produção, pois os elementos contextuais constituem indícios que interferem 

diretamente na linguagem verbal.  
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Nessa perspectiva, o texto constitui o elemento essencial para o ensino de língua 

portuguesa, contudo, deve-se observar que ele não pode assumir um papel limitador de 

conhecimento, mas precisa proporcionar a participação do sujeito/leitor nas atividades de 

comunicação e uso da linguagem.  

Faz-se importante ressaltar também que no decorrer do documento há uma indicação 

para um ensino reflexivo e colaborativo, portanto, é preciso pensar sobre a formação continuada 

dos docentes que deverão promover situações discursivas. Apesar das orientações existentes na 

proposta, consideramos que os contextos de aplicação são distintos o que promoverá uma 

mudança nos resultados. 

Nesse ínterim, nota-se que há uma imprecisão dos caminhos a serem seguidos em 

relação ao ensino de Língua Portuguesa de modo que a forma como conceituamos a língua e a 

linguagem nortearão o trabalho do professor nos espaços escolares, por isso, há de se buscar 

uma coerência entre essas concepções e o trabalho com a gramática na sala de aula. Segundo 

Travaglia, há três concepções distintas de linguagem: 

 

 

Quadro 01 – Concepções de Linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Travaglia, 2009, p. 21-23. 

 

Nesta dissertação, compreendemos a linguagem como forma ou processo de interação, 

já que, quando o indivíduo usa a língua, ele não apenas traduz e exterioriza um pensamento a 
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outrem, mas realiza ações e atua sobre o interlocutor em uma atitude responsiva e isso ocorre 

em uma situação de comunicação e em um contexto. 

 A discussão da temática deste estudo é extremamente relevante para o meio acadêmico, 

pois, após a pesquisa do estado da arte realizada no site da Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CAPES), do 

Google Acadêmico e no banco de Dissertações do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 

identificamos que a produção científica (dissertações, teses e publicações em periódicos) em 

relação ao ensino de gramática em uma perspectiva dialógica ainda é restrita. Para a realização 

do levantamento, estabelecemos um recorte temporal de 10 anos, elencando as produções entre 

os anos de 2005 a 2015.  

 No da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) identificamos 25 artigos que 

abordam o ensino de gramática, contudo, apenas o artigo “Revisitando questões de gramática e 

de ensino de um ponto de vista bakhtiniano” escrito por Puzzo (2012) versa sobre a temática 

desta dissertação. No site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior 

(CAPES), elencamos 39 trabalhos que apresentam uma relação com o ensino de gramática, 

entretanto, apenas o texto “Teoria dialógica da linguagem: o ensino da gramática na perspectiva 

de Bakhtin”, escrito por Puzzo (2013) aproxima-se das discussões aqui propostas. No site do 

Google Acadêmico, localizamos 268 trabalhos e, dentre eles, identificamos os textos de Puzzo 

(2012, 2013) citados anteriormente e os de Pernambuco e Figueiredo (2011), a saber: 

“Contribuições bakhtinianas para o ensino de gramática”, e “O ensino do texto e da gramática 

a partir das contribuições bakhtinianas”. Por fim, no banco de dados de Dissertações do 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras: Cultura, Educação e Linguagens da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, não encontramos nenhum estudo com um objeto 

de pesquisa semelhante. Dessa forma, enfatizamos a importância de refletirmos mais sobre 

como tem ocorrido o ensino de gramática no contexto escolar. 

Diante do exposto, o desenho dessa investigação surgiu da seguinte problemática: Como 

ocorre o trabalho com a gramática na sala de aula e quais as implicações no processo de ensino 

a partir dessas práticas? Assim, a pesquisa teve como objetivo geral revelar, a partir de relatos 

produzidos por quatro professoras de Língua Portuguesa, como ocorre o trabalho com a 

gramática normativa na sala de aula e quais as implicações dessas práticas para o processo de 

ensino. 

Para tanto, elencamos alguns questionamentos que permitiram a compreensão dessa 

problemática geral e alcance do objetivo geral, sendo eles:  
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 Quais os elementos metodológicos e pressupostos teóricos presentes na aula de 

gramática normativa? 

 Qual a concepção das professoras sobre o trabalho dialógico com a gramática 

normativa? 

 Quais as contribuições dos estudos dialógicos da linguagem para práticas de ensino da 

gramática normativa? 

A partir desses questionamentos, definimos como objetivos específicos:  

 Apresentar os elementos metodológicos e pressupostos teóricos presentes na aula de 

gramática normativa; 

 Interpretar, com base nos relatos orais e escritos, a concepção dos professores sobre o 

trabalho dialógico com a gramática normativa; 

 Identificar as contribuições dos estudos dialógicos da linguagem para práticas de ensino 

da gramática normativa.  

Levando em consideração que o objeto de pesquisa é a concepção das professoras 

sobre o ensino de gramática, a pesquisa interpretativista-qualitativa foi fundamentada nos 

estudos de Bakhtin e do Círculo e da Linguística Aplicada. Esta pesquisa teve como foco quatro 

professoras de Língua Portuguesa da primeira série do Ensino Médio que participaram de rodas 

de conversa sobre o ensino de gramática, além de produzirem relatos escritos, que foram 

solicitados na última roda de conversa, narrando como é realizado o trabalho com a gramática 

na sala de aula. Ressalta-se que todas as docentes de Língua Portuguesa que lecionam na 

referida série aceitaram participar do estudo, portanto, houve uma adesão satisfatória. As 

informações adquiridas a partir das rodas de conversa e os relatos escritos pelas docentes 

constituíram o corpus de análise do trabalho com a gramática na sala de aula.  

O interesse por pesquisar o ensino de gramática na primeira série do Ensino Médio 

justifica-se pela queda nos índices de aprendizagem de Língua Portuguesa durante esse período, 

já que os alunos costumam apresentar um “desinteresse” nesta etapa da Educação Básica, 

resultando em altos índices de evasão. Além disso, durante o Ensino Médio há uma revisão de 

conteúdos curriculares trabalhados durante o Ensino Fundamental e essa prática constitui um 

caminho para compreender se o trabalho com a língua ocorreu a partir de situações concretas 

de interação verbal, aliando a teoria à prática ou a partir do modelo tradicional que prioriza os 

conhecimentos gramaticais.  

O livro didático constitui o principal recurso utilizado nas aulas de língua, contudo, os 

manuais, apesar de proporem uma capacitação do aluno para o uso da linguagem nos diversos 
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contextos comunicativos, veiculam atividades mecânicas que limitam uma análise estilística 

dos conteúdos gramaticais, acarretando em uma visão escolástica da gramática. 

A presente dissertação, na sua estrutura organizativa, é dividida em sete capítulos que 

apresentam a introdução, as informações metodológicas, os pressupostos teóricos, a análise dos 

dados gerados durante a pesquisa, bem como as considerações finais que trazem um resumo 

geral sobre o que foi possível alcançar e perceber durante o desenvolvimento do trabalho. 

Nesta introdução, apresentamos as motivações pessoais, sociais e científicas que 

motivaram a pesquisa, bem como elencamos a questão problema, os objetivos geral e 

específicos, os aspectos metodológicos e as bases teóricas para fundamentação. 

No segundo capítulo, “Percurso metodológico: conhecendo os caminhos da pesquisa”, 

tratamos dos passos trilhados para a realização deste trabalho explanando sobre a escolha da 

abordagem de pesquisa e os procedimentos geradores dos dados. Apresentamos também uma 

breve caracterização da instituição e dos sujeitos participantes. Para a construção deste capítulo 

fez-se necessário o embasamento teórico sobre linguística aplicada (MOITA LOPES, 1994), 

tipo de pesquisa (RODRIGUES, 20011; BORTONI-RICARDO, 2008; KLEIMAN, 2001), bem 

como sobre os instrumentos para gerar os dados (GATTI, 2005; BAKHTIN, 2014; 

ZELMANOVITS, 2010). 

No terceiro capítulo, “Fundamentos teóricos e práticos para o ensino de gramática 

normativa”, discorremos sobre o histórico do ensino de gramática, seus conceitos, bem como 

enfatizamos a diferença entre ensino de língua portuguesa e ensino de gramática e a 

possibilidade de trabalhar a gramática a partir de práticas sociais, tendo em vista que a língua é 

um sistema de referências que se altera continuamente. O suporte teórico para escrita se deu a 

partir das pesquisas de Franchi (1991), Travaglia (2009) e Faraco (2008) sobre o conceito de 

gramática e de Antunes (2009) e Britto (2000) acerca do ensino de gramática. 

No quarto capítulo, “Caminhos dialógicos para o ensino de gramática normativa”, 

expomos a importância da teoria dialógica da linguagem, do enunciado, da interação verbal e 

da estilística no ensino de língua. As ideias defendidas por Bakhtin e pelo Círculo ressaltam 

que a língua deve ser trabalhada a partir do potencial dialógico existente entre o locutor e o 

interlocutor, permitindo que ela seja compreendida no seu processo dinâmico. Sendo assim, os 

aspectos suscitados estão ancorados nas discussões propostas pelo círculo bakhtiniano (2003, 

2013, 2014). 

No quinto capítulo, “Ensino de gramática normativa: os discursos orais das 

professoras”, apresentamos a análise dos dados gerados a partir das rodas de conversa realizadas 

com as docentes. Os aspectos analisados são de grande relevância para a compreensão das 
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estratégias metodológicas utilizadas no ensino da gramática e a busca de medidas que possam 

incidir diretamente nas aulas de língua. Dessa forma, os dados foram discutidos a partir da 

perspectiva de Cunha (2015) e Bunzen; Mendonça (2006) que discutem práticas para o ensino 

de língua portuguesa. 

No sexto capítulo, “Relatos escritos das docentes: o que as palavras revelam”, 

discorremos sobre o ensino de gramática a partir da narrativa escrita pelas professoras de uma 

sequência didática aplicada na sala de aula. Com base nos elementos presentes nos relatos, 

fizemos uma roda de conversa final a fim de realizar uma análise dialógica da aula de gramática 

e pensar em novas possibilidade de ensino a partir das contribuições bakhtinianas. Para tanto, 

os dados foram fundamentados principalmente nas pesquisas de Bakhtin (2013, 2014), Geraldi 

(1997, 2011) e Antunes (2003, 2014) que propõem novos caminhos para o ensino de gramática 

normativa. 

Nas “Considerações finais”, acentuamos algumas ponderações sobre este trabalho de 

modo geral, apresentando as conclusões evidenciadas a partir dos achados da pesquisa e dos 

estudos teóricos. As análises e observações feitas propuseram responder às indagações aqui 

enfatizadas, mas evidenciam também que tratam de reflexões passíveis de outras interpretações 

e possibilidades de investigações futuras sobre a temática. Esperamos que esta pesquisa suscite 

novos debates e reflexões sobre o tema em foco e que possa contribuir para mudanças de 

posturas e práticas frente ao ensino gramática, pois, como enfatiza Geraldi (1997), 

conhecimento sobre a linguagem deve ser “apropriado” e não “reproduzido”. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO: CONHECENDO OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

[Eu] Pensava que nós seguíamos caminhos já feitos,  

mas parece que não os há. O nosso ir faz o caminho. 

 

C.S Lewis 

 

O presente capítulo encontra-se dividido em quatro partes. Na primeira, abordamos a 

caracterização da pesquisa; na segunda, trazemos uma breve descrição sobre o contexto da 

pesquisa; na terceira, expomos algumas informações relevantes sobre os sujeitos da pesquisa e, 

por fim, apresentamos os instrumentos geradores dos dados. 

 

 

2.1 A pesquisa sob a lente /perspectiva da linguística aplicada 

 

A metodologia pode ser concebida como o percurso trilhado durante a realização de 

uma pesquisa. É um conjunto de técnicas e procedimentos empregados em uma investigação, 

tendo em vista alcançar os objetivos propostos ou possíveis repostas para determinado 

problema, bem como as concepções teóricas de abordagem, a construção da realidade por meio 

do investigador (MINAYO, 2001). 

Pesquisar consiste num procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico, que 

permite ao pesquisador descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do 

conhecimento. Neste caso específico, o objeto de pesquisa é o ensino de gramática em uma 

perspectiva dialógica e, para tanto, o aporte teórico-metodológico se deu a partir dos estudos da 

Linguística Aplicada e de Bakhtin e do Círculo. Faz-se importante ressaltar que, na opinião de 

Bakhtin (2003), a pesquisa não se limita ao objeto, pois há uma relação do sujeito com o objeto, 

portanto, para ele, há uma personificação do objeto de pesquisa, negando o objetivismo abstrato 

proposto pelas Ciências Naturais. 

O reconhecimento da Linguística como ciência ocorreu em meados do século XX, 

quando o conhecimento linguístico começou a interferir nos distintos contextos de uso da 

linguagem. Após esse avanço e, com base no reconhecimento da linguagem enquanto 

propiciadora do processo comunicativo, surge a Linguística Aplicada que estuda a linguagem 

em situações reais de interação humana. Segundo Moita Lopes, 
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Trata-se de pesquisa de natureza aplicada em ciências sociais [...] Trata-se de 

pesquisa aplicada no sentido em que se centra primordialmente na resolução 

de problemas de uso da linguagem tanto no contexto da escola quanto fora 

dele, embora possa também contribuir para a formulação teórica, como a 

chamada pesquisa básica [...] A Linguística Aplicada é uma ciência social, já 

que seu foco é em problemas de uso da linguagem enfrentados pelos 

participantes do discurso no contexto social (1996, p.19-20). 
 

Sendo assim, cabe à Linguística Aplicada propor possibilidades a questões práticas de 

uso da linguagem, já que constitui “uma área de investigação que procura estabelecer a 

relevância de estudos teóricos da linguagem para problemas cotidianos nos quais a linguagem 

está implícita” (WIDDOWSON, 1996, p.125 apud RODRIGUES; CERUTTI-RIZZATTI, 

2011, p.20). 

As discussões sobre Linguística Aplicada, a Sociolinguística e as teorias do texto e do 

discurso, nas últimas décadas do século XX, colocou em foco o uso efetivo da língua em 

situações enunciativas e interacionais e, consequentemente, surgiram questionamentos acerca 

do ensino de língua materna. As novas descobertas indicavam que era preciso ampliar o 

conhecimento sobre estudos linguísticos, para, consequentemente, ampliar as estratégias de 

trabalho com a língua. Assim, contribuiríamos para que a língua fosse utilizada de maneira mais 

expressiva, autônoma e crítica por todos os falantes. 

Faz-se importante ressaltar que as bases teóricas da Linguística Aplicada estão 

intimamente ligadas aos pressupostos teóricos propostos por Bakhtin e pelo Círculo, pois, 

segundo Fabrício, 

 

1) se a linguagem é uma prática social, ao estudarmos a linguagem estamos 

estudando a sociedade e a cultura das quais ela é parte constituinte e 

constitutiva; 

2) nossas práticas discursivas não são neutras, e envolvem escolhas 

(interacionais ou não) ideológicas e políticas, atravessadas por relações de 

poder, que provocam diferentes efeitos no mundo social; e  

3) há na contemporaneidade uma multiplicidade de sistemas semióticos em 

jogo no processo de produção de sentidos (2008, p.48). 

 

Sendo assim, constatamos que a compreensão da linguagem como prática social 

relaciona-se à afirmativa de que a língua é produto da interação verbal. Nessa perspectiva, o 

sujeito-falante deve ser considerado enquanto elemento fundamental no processo de interação 

discursiva. 

Como a sala de aula tem sido objeto de estudo de inúmeros linguistas, Moita Lopes 

(1994) propôs, a partir dos dados dos Catálogos dos IX e X Congressos Internacionais de 
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Linguística Aplicada (AILA) da década de 90, um novo modelo de fazer pesquisa em LA capaz 

de revelar mais dados que o paradigma positivista (RODRIGUES, 2011). Para Moita Lopes 

(1994), a pesquisa interpretativista utiliza os meios e os procedimentos das Ciências Sociais, 

tendo em vista a natureza do objeto: a linguagem. Kleiman corrobora afirmando que 

 

[...] as abordagens interpretativistas são privilegiadas a fim de entender os 

vários objetos que são, por sua vez, nesse contexto construídos: as práticas 

discursivas de letramento, a interação em sala de aula, as práticas discursivas 

do professor, a construção de identidades. Assim, elementos unificadores 

importantes desses trabalhos, então e hoje, são, por um lado, a abordagem 

discursiva e, por outro, a abordagem metodológica: considera-se que a 

realidade do ensino e aprendizagem na sala de aula só pode chegar a ser 

conhecida através de metodologias de pesquisa interpretativas, qualitativas 

que permitam descrever o contexto natural da aula (2001, p.16). 

 

 

Dessa forma, a pesquisa interpretativista possibilita uma análise melhor dos aspectos 

sociais da pesquisa. Rodrigues (2011, p.42) afirma que “para que a interpretação ultrapasse a 

descrição superficial, o pesquisador precisa ter clareza da necessidade de imersão no campo a 

ser observado/investigado”, pois esse contato com os elementos da pesquisa proporcionarão 

uma melhor compreensão dos dados que surgem no decorrer do estudo. Além disso, nesse tipo 

de pesquisa, ao contrário do paradigma positivista, a visão dos sujeitos da pesquisa sobre o 

contexto pesquisado é de suma importância. 

Moita Lopes (1994) também enfatiza que nas pesquisas de natureza interpretativista o 

pesquisado expõe seu conhecimento e percepções sobre o universo pesquisado, bem como a 

sua prática discursiva apresenta indícios de sua relação com o pesquisador. A autora Bortoni-

Ricardo (2008, p.32) compartilha o mesmo pensamento, já que “a capacidade de compreensão 

do observador está enraizada em seus próprios significados, pois ele (ou ela) não é um relator 

passivo, mas um agente ativo”.   

Além disso, para Bortoni-Ricardo, quando o professor se envolve na pesquisa tem a 

oportunidade de refletir sobre sua prática, ou seja, “uma vantagem do trabalho do professor 

pesquisador é que ele resulta em uma ‘teoria prática’, ou seja, em conhecimento que pode 

influenciar as práticas do professor; permitindo uma operacionalização do processo ação-

reflexão-ação” (2008, p. 48). A figura abaixo demonstra como se dá essa relação:  
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Figura 01 – Relação entre reflexão e ação do professor pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Bortoni-Ricardo, 2008, p. 48. 

 

No que diz respeito à abordagem, privilegiamos a qualitativa que “ressalta a natureza 

socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e 

as limitações situacionais que influenciam a investigação” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 23). 

Esses aspectos são de extrema relevância no contexto da pesquisa, uma vez que engloba, além 

do conhecimento técnico do pesquisador, os elementos que permeiam o contexto da pesquisa. 

Cavalcanti e Moita Lopes (1991, p. 47) apontam como características da pesquisa qualitativa: 

“a) ser uma pesquisa eminentemente exploratória; b) não exigir hipóteses prévias nem 

categorias rígidas de análise; c) permitir ao pesquisador tomar decisões ao longo do estudo; d) 

possibilitar uma teorização calcada nos dados; e) preocupar-se com o particular”. 

 Além disso, a ordem metodológica proposta por Bakhtin e pelo Círculo norteou a 

pesquisa e escrita do trabalho, já que os teóricos elencam aspectos que devem ser considerados 

no estudo da língua: 

 

1º) As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 

2º) As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 

estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias 

de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 

determinação pela interação verbal. 

3º) A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual. 
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É nessa mesma ordem que se desenvolve a evolução real da língua 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.128-129). 

 

Dessa forma, com base nessas etapas, percebemos que os estudos linguísticos modernos 

privilegiam e investigam a enunciação em si mesma, ou seja, a análise se limita ao estudo 

superficial de elementos. Os enunciados são o destaque no estudo da interação verbal, por isso 

não podem ser analisados distante do contexto de produção. Nessa perspectiva, Bakhtin 

reafirma para 

 

1. Não separar a ideologia da realidade material do signo (colocando-a no 

campo da “consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia e indefinível).  

2. Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social 

(entendendo-se que o signo faz parte de um sistema de comunicação social 

organizada e que não tem existência fora deste sistema, a não ser como objeto 

físico).  

3. Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base material [...] (2014, 

p.45). 

 

Nesse sentido, o signo linguístico é analisado dialogicamente a partir do contexto de 

interação verbal, ratificando a ideia de que não é possível separar o signo dos seus valores 

ideológicos, portanto, os enunciados não devem ser estudados fora do contexto de sua 

realização. Britto (2000, p.154-155) corrobora com essa ideia na medida em que defende que 

“a linguagem é constitutiva dos sujeitos que a constroem e reconstroem seguidamente em cada 

ato enunciativo. [...] tanto os sujeitos quanto a linguagem que estes constroem são objetos 

histórico-sociais”, por isso não podemos conceber a linguagem como um sistema de formas que 

não se relaciona com o contexto. 

Rodrigues (2011, p. 19) referencia Bakhtin quando ressalta que a Linguística de 1920, 

“ao trabalhar com dados acabados da língua-sistema, ignorando a situação relação de produção 

dos discursos, não abordava a totalidade do fenômeno linguístico materializado no enunciado 

– unidade da comunicação discursiva não segmentável em partes menores”. Nesse sentido, a 

língua não deve restringir-se à compreensão linguística, mas deve ser entendida a partir dos 

discursos produzidos pelos indivíduos. 

 Portanto, a ordem metodológica proposta por Bakhtin/Volochínov em Marxismo e 

Filosofia da Linguagem (1929) indica que o ensino da língua não ocorre a partir de leis que 

devem ser seguidas sistematicamente, mas sim, revela que as categorias elencadas pelos estudos 

dialógicos são fundamentais para compreensão dos significados atribuídos aos enunciados.  

Diante do exposto, os dados gerados durante a realização da pesquisa serão interpretados 

a partir da compreensão dos aspectos que envolvem a produção dos enunciados, pois, como 
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afirma Mendonça (2006, p.118-119), “todo discursos é produto do evento histórico, único, que 

é a sua enunciação, a qual é determinada pelo contexto social mais amplo e pela situação 

espaço-temporal imediata, que supõem locutor e interlocutores, a relação social entre eles, o 

propósito discursivo.” Além disso, a pesquisa qualitativa não retrata apenas os dados, mas 

discorre sobre como foram construídos (RODRIGUES, 2011). 

 

 

2.2 Contexto da pesquisa: o colégio 

 

A pesquisa foi realizada com quatro docentes de Língua Portuguesa que atuam na 1ª 

série do Ensino Médio nos turnos matutino, vespertino e noturno, no Colégio Estadual 

Governador Luiz Viana Filho situado à Rua Praça Manoel Novaes, 324, Centro. A referida 

instituição completará 50 anos no ano de 2020 e constitui um Colégio de referência no 

município de Guanambi/BA e região, pois, por muitos anos, foi o único que oferecia o Ensino 

Médio. 

 

 

Figura 02 – Sede do Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho em 1970 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico. 
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Figura 03 – Sede atual do Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico. 

 

Conforme está descrito no Projeto Político Pedagógico (2011-2014), a missão do 

colégio é proporcionar aos educandos uma formação que possibilite aos mesmos o 

desenvolvimento do senso crítico-reflexivo e contextualizado, sustentado nos princípios do 

aprender a aprender e aprender a ser. A máxima, portanto, é combater a exclusão – qualificar e 

valorizar a escola pública ressignificando-a em sua função social, política e cultural, enquanto 

espaço de múltiplos saberes – enquanto prática coletiva e individual. Além disso, a visão do 

colégio está fundamentada nos seguintes princípios: 

 Uma instituição de referência pela excelência do trabalho educacional, sendo a 

melhor oportunidade de crescimento e desenvolvimento para todas as pessoas 

da comunidade; 

 Um ambiente de aprendizagem aos alunos para que sejam motivados a atingirem 

e superarem os padrões básicos mundial para desempenho acadêmico; 

 Uma esfera pública que controle a exclusão e que exerce a democracia junto aos 

segmentos como forma de contribuir pela justiça social; 

 Um espaço educativo que qualifica as habilidades e as competências dos 

adolescentes, jovens e adultos para contribuir, de modo efetivo, como o 

desenvolvimento do ser humano. 
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1IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2007. Seu objetivo é medir a qualidade do 

aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.  

O colégio é considerado uma instituição de grande porte e funciona nos turnos matutino, 

vespertino e noturno e acolhe alunos das cidades circunvizinhas. Oferta à população as 

seguintes etapas de ensino: Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA. No ano de 2017, o 

número de alunos matriculados foi 1043 (um mil e quarenta e três). 

Para atender os alunos matriculados, a escola conta com o seguinte grupo de 

funcionários: uma diretora, três vice-diretoras, uma coordenadora, uma secretária, sessenta e 

quatro professores efetivos, quatro prestadores de serviços temporários (PST), dezoito 

funcionários de apoio, três funcionários administrativos efetivos, treze funcionários 

administrativos PST, e quatro funcionários de apoio cedidos pela prefeitura municipal, 

totalizando cento e doze funcionários. 

O Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, criado pelo decreto nº 21705, 

objetiva ser referência no Município de Guanambi como uma instituição que oferece práticas 

inovadoras voltadas para o desenvolvimento das habilidades e competências do aluno. Assim, 

procura ofertar uma educação de qualidade que garanta a todos os alunos a aquisição das 

habilidades necessárias para a formação integral. Faz-se importante ressaltar que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB1 do colégio tem apresentado crescimento nos 

últimos anos, alcançando 3,9 pontos em 2015. 

O Colégio dispõe de uma boa estrutura física de modo que oferece as condições básicas 

para um bom aprendizado. A descrição do espaço físico da unidade escolar pode ser avaliada 

no quadro abaixo: 

 

Quadro 02 - Descrição do espaço físico da unidade escolar 

 

Ambientes 

 
Quantidade 

Sala de aula 

 
18 

Sala ambiente para oficinas do Ensino Médio Inovador 

 
03 

Sala para Ressignificação da Aprendizagem 

 
01 

Sala para o Grêmio Estudantil 01 

Laboratório de Informática 01 

Salas para o administrativo 05 
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2Os nomes atribuídos às professoras são fictícios. 

Sala para a direção 01 

Sala para os professores 01 

Biblioteca 01 

Sala de vídeo e auditório 01 

Almoxarifado 01 

Laboratório de Ciências, Química, Física e Biologia 01 

Sala da coordenação 01 

Cantina com depósito 01 

Secretaria 

 
01 

Banheiro da direção 

 
01 

Conjuntos de sanitários masculinos 

 
03 

Conjuntos de sanitários femininos 

 
03 

Pátios internos não cobertos 

 
02 

Pátio externo 

 
01 

Quadra poliesportiva 

 
01 

Quadra de vôlei 

 
01 

Quadra de futsal 01 

Fonte: Pesquisa de campo, elaboração própria (2017). 

 

 Sendo assim, o quadro demonstra que o colégio possui uma estrutura física adequada 

para o bom desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas. 

 

2.3 As professoras participantes da pesquisa 

 

Os interlocutores da pesquisa foram quatro (04) professoras2 que trabalham nas turmas 

de 1º ano do Ensino Médio e atuam no Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho, 

Guanambi/BA. Inicialmente, apresentamos o projeto de pesquisa para a Direção da Escola que
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consentiu a realização do estudo, contudo, enfatizou que também era necessária a aprovação 

dos sujeitos da pesquisa. Desse modo, foi realizada a apresentação do projeto para as 

professoras a fim de que pudessem conhecer os caminhos que seriam percorridos, bem como 

assinassem os documentos exigidos pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Após a assinatura 

dos termos e declarações e aprovação do projeto pelo CEP, a pesquisa foi iniciada. 

Os sujeitos da pesquisa foram bastante receptivos e se mostraram dispostos a contribuir 

com a realização do estudo, pois enfatizaram a necessidade de buscar estratégias para a 

melhoria no ensino de língua portuguesa e mais especificamente de gramática. É interessante 

enfatizar que uma das docentes sinalizou que o Colégio realmente precisa de pesquisadores que 

contribuam com o delineamento de novos percursos na educação. 

A docente Gabriela é bacharel em Psicologia pela Faculdade de Guanambi, graduada 

em Letras - Língua Portuguesa e Literaturas da Língua Portuguesa pela Universidade do Estado 

da Bahia e Especialista em Linguística Aplicada ao Português: Produção de Texto pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atua como professora de Língua Portuguesa na 

1ª série do Ensino Médio há 32 anos e leciona no turno vespertino e noturno. 

No primeiro contato, a professora se mostrou reticente, pois não estava reunida com o 

grupo de docentes que ministrava aula na primeira série do Ensino Médio e, por isso, solicitou 

um tempo para que pudesse discutir com as demais colegas sobre a possibilidade de participar 

da pesquisa. Além disso, ressaltou que havia dado entrada no processo de aposentadoria e 

acreditava que seria publicado nos próximos dias, ou seja, não seria “vantajoso” iniciar uma 

pesquisa com uma docente que poderia se afastar da sala de aula a qualquer instante. Apesar de 

não ter aceitado o convite no primeiro momento, apresentou-me o material didático adotado e 

se disponibilizou a me emprestar o manual do professor para que pudesse conhecer as 

orientações didáticas que são elencadas. 

A docente Fabiana é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia e 

em Letras pela Faculdade de Tecnologia e Ciências. É especialista em Docência do Ensino 

Superior pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá. Atua como professora de Língua Portuguesa 

na 1ª série do Ensino Médio há 27 anos e leciona no turno matutino. 

O primeiro contato com a docente foi satisfatório, pois se mostrou disposta a participar 

da pesquisa. Além disso, comentou que o corpo discente do colégio muitas vezes não participa 

da aula e é perceptível uma falta de interesse em relação aos assuntos educacionais. 

A docente Marta é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia e em 

Letras pela Faculdade de Tecnologia e Ciências. É especialista em Docência do Ensino
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Superior pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá. Atua como professora de Língua Portuguesa 

na 1ª série do Ensino Médio há 32 anos e leciona no turno vespertino. 

Inicialmente a docente informou que também havia dado entrada no processo de 

aposentadoria e que poderia se afastar do colégio a qualquer momento. Dessa forma, me fez 

ciente de que poderia também “abandonar” a pesquisa antes da conclusão. Apesar dessas 

prerrogativas, aceitou o convite para participar do estudo. 

A docente Regina é graduada em Letras com Português/Inglês e Literaturas pela 

Universidade do Estado da Bahia e Especialista em Linguística Aplicada ao Português: 

Produção de Texto pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atua como professora de 

Língua Portuguesa na 1ª série do Ensino Médio há 25 anos e leciona no turno matutino e 

noturno. 

A referida docente foi a última a conhecer a proposta da pesquisa, pois estava afastada 

por motivos de saúde. Apesar de estar de licença, aceitou ouvir a proposta da pesquisa e 

mostrou-se disponível para ajudar no que fosse necessário. Enfatizou que se as demais colegas 

já haviam aceitado, também estava disposta a contribuir. Faz-se importante ressaltar que a 

docente é a articuladora da área de Linguagens na referida instituição de ensino e por isso 

organiza as os encontros de Atividade Complementar (AC). 

Todos os sujeitos da pesquisa compõem o quadro de professores efetivos do colégio e 

já atuam na instituição há muitos anos, ou seja, possuem uma longa experiência na docência. 

No contato com as docentes identificamos que o grupo acredita que os alunos têm chegado ao 

Ensino Médio com uma competência linguística baixa, interferindo negativamente no 

desenvolvimento da competência comunicativa e nos resultados das aulas de Língua 

Portuguesa.  

A semelhança entre as características profissionais e o tempo de trabalho das docentes 

constitui um importante elemento a ser analisado, tendo em vista que indicam o modelo 

tradicionalista de ensino da gramática normativa que predominava na década de 80. Apesar das 

mudanças propostas para o ensino de Língua Portuguesa com a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais na década de 90 e de um número expressivo de estudos acerca das 

práticas pedagógicas no ensino de língua, ainda persiste a tradição de que “quem domina a 

gramática da língua está preparado para expressar-se bem” (BRITTO, 2000, p.124), e por isso 

os professores privilegiam o ensino da gramática normativa. 
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2.4 A produção/geração de dados em diálogo com os sujeitos da pesquisa 

 

 Para elaboração deste trabalho foram utilizados como procedimentos/instrumentos 

geradores de dados, a roda de conversa e a produção de relatos escritos. A escolha dos 

instrumentos é fundamental para eficácia dos resultados, tendo em vista que é a partir deles que 

a pesquisa será concretizada. Os instrumentos elencados possibilitaram uma constituição mais 

precisa dos dados, uma vez que um instrumento complementava o outro; acrescentando, 

confirmando e, muitas vezes, esclarecendo as informações obtidas. 

 Inicialmente buscamos conhecer o contexto da realização da pesquisa e identificar qual 

a relação estabelecida entre os sujeitos participantes e o objeto de estudo, a saber: o ensino de 

gramática normativa. Percebemos que o grupo de docentes que atua na primeira série do Ensino 

Médio é significativo e que existe uma relação de cumplicidade entre as docentes, pois elas 

realmente realizam o planejamento em conjunto e procuram utilizar o mesmo material em todas 

as turmas. Além disso, é consenso entre as professoras que o ensino de gramática deve 

ultrapassar o estudo de nomenclaturas, já que essa prática não contribui para o aperfeiçoamento 

da capacidade comunicativa. Contudo, enfatizamos que, apesar de terem ciência da importância 

de estudar a linguagem a partir de fatos reais, o livro didático constitui o principal recurso de 

ensino de gramática.  

Realizamos alguns encontros informais com as docentes antes de iniciarmos as rodas de 

conversa. Esse contato contribuiu para que fosse estabelecido um vínculo entre a pesquisadora 

e sujeitos de modo que favorecesse a interação. Nesse ínterim, “a situação e os participantes 

mais imediatos determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação” (BAKHTIN, 1986, p. 

113), interferindo diretamente na construção de sentidos. 

As rodas de conversa foram realizadas com o grupo de professoras durante a Atividade 

Complementar e tiveram duração de aproximadamente uma hora. Assim, os encontros foram 

divididos em quatro momentos diferentes de modo que pudéssemos responder às seguintes 

questões:  

I – Qual a concepção de gramática das professoras? 

II – O que trabalham da gramática? 

III – Como trabalham a gramática?  

IV – Por que trabalham a gramática. 

A realização desse planejamento prévio foi fundamental para direcionar os enunciados 

que foram construídos, bem como para alcançar os objetivos definidos neste estudo. Além 

disso, a abertura de cada encontro ocorreu com a leitura de um texto que representava o ponto 
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de partida para a produção dos enunciados concretos. E, com base nos dados gerados em cada 

roda de conversa, era possível identificar o texto reflexivo da roda subsequente, garantindo uma 

conexão entre as discussões. 

Faz-se importante ressaltar que os encontros foram gravados de modo que fosse possível 

garantir a fidedignidade dos dados, durante a escrita do texto. Segundo Gatti, a roda de conversa 

 

[...] permite compreender processos de construção da realidade por 

determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações 

a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica 

importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, 

hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias 

prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham alguns 

traços em comum, relevantes para o estudo do problema visado (2005, p. 79). 

 

 Portanto, as rodas de conversas permitem que seja possível conhecer o objeto em estudo 

de modo espontâneo e autêntico, mas sem perder de vista o rigor que deve se fazer presente em 

uma pesquisa científica. A característica interacional da roda de conversa suscita “informações 

e opiniões sobre um tópico em particular, com certo detalhamento e profundidade, não havendo 

necessidade de preparação prévia dos participantes quanto ao assunto” (GATTI, 2005, p. 13). 

Apesar de existir um planejamento e um objetivo definido por parte da pesquisadora, o processo 

interativo suscitou aspectos que não foram elencados, salientando como a roda de conversa 

permite a identificação espontânea de elementos sociais e históricos. 

 As rodas de conversa transcorreram bem, pois as docentes foram muito participativas e 

realmente colocaram suas opiniões e angústias em relação ao ensino de gramática. Inclusive, 

como os encontros foram realizados durante a Atividade Complementar, foi possível conhecer 

os materiais didáticos que eram utilizados, a exemplo do livro didático Português:  Linguagens, 

de Cereja e Magalhães; da Gramática Reflexiva: Texto semântica e interação, de Cereja e 

Magalhães, que eles utilizam para organizar materiais complementares, bem como algumas 

avaliações que foram aplicadas para as turmas. A partir desses materiais, discutimos estratégias 

para que os exercícios de análise linguística não se restringissem ao domínio de nomenclaturas. 

 As informações obtidas por meio das rodas de conversa estão presentes no capítulo 

cinco desta dissertação. Os enunciados produzidos pelas docentes revelam como tem sido o 

ensino de gramática, permitindo uma análise das metodologias adotadas em relação à 

linguagem. Assim, as discussões buscaram valorizar a importância do sociointeracionismo nas 

aulas de Língua Portuguesa e, para isso, recorremos aos postulados teóricos dos linguistas 

aplicados e de Bakhtin e do círculo. 
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 Bakhtin afirma que 

 

O enunciado não é determinado por sua relação apenas com o objeto e com o 

sujeito-autor falante (e por sua relação com a linguagem enquanto sistema de 

possibilidades potenciais, enquanto dado), mas imediatamente – e isso é o que 

mais importa para nós – com os outros enunciados no campo da comunicação. 

Fora dessa relação ele não existe em termos reais (apenas como texto). Só o 

enunciado pode ser verdadeiro (ou não verdadeiro), correto (falso), belo, justo, 

etc. (2003, p. 328). 

 

Com base na assertiva acima, os enunciados abstratos não foram objeto da nossa 

investigação, mas sim os enunciados construídos a partir da interação verbal, isto é, a linguagem 

em movimento que era apresentada pelos discursos das professoras nas rodas de conversa e nos 

relatos produzidos. Então, não há uma separação entre o discurso e o seu contexto de produção, 

pois os fatores históricos influenciam diretamente na elaboração dos enunciados. 

O contato direto com as docentes também permitiu que o pesquisador expusesse suas 

opiniões, pois, para Bakhtin (2003, p. 271), o processo discursivo é ativo de modo que “toda 

compreensão da fala é viva, do enunciado vivo é de natureza responsiva (embora o grau desse 

ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela 

forma gera obrigatoriedade: o ouvinte se torna falante”. Nesse caso, cada enunciado produzido 

já representava uma resposta para outros enunciados ditos anteriormente, evidenciando o 

caráter dialógico da linguagem. Além disso, segundo o autor, a linguagem não-verbal constitui 

um indício importante para a compreensão dos enunciados.  

Outro instrumento gerador de dados foi a produção de relatos escritos. Na realização da 

quarta roda de conversa, solicitamos que as docentes produzissem relatos escritos de como 

aconteciam as aulas de gramática, observando quais os aspectos privilegiados, metodologias, 

recursos e materiais utilizados. As docentes poderiam escolher livremente um conteúdo de 

gramática abordado durante a unidade e realizar a narrativa com o máximo de informações 

sobre as metodologias adotadas. Nesse momento, as informações não foram mais gerais, pois 

as docentes descreveram individualmente o trabalho com a gramática em situações específicas. 

Elas enfatizaram que o planejamento é realizado em conjunto, então, não seria necessária a 

produção individual dos relatos. Contudo, ressaltamos que os eventos discursivos se alteram à 

medida que os sujeitos também se alteram, pois, conforme expõe Bakhtin/Volochínov (2014, 

p.95), “a palavra está sempre carregada de um sentido ideológico ou vivencial”. Portanto, é 

nessa perspectiva que a palavra foi analisada, tendo em vista que buscamos os sentidos 

qualitativos nos enunciados das professoras. 
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Segundo Ayoub, o relato "[...] surgiu como uma possibilidade de deixar que as ideias 

fluíssem de forma mais solta, mais pessoal, atenuando as dificuldades da escrita que 

encontramos frequentemente nos cursos de formação de professores" (2005, p. 3), ou seja, é 

um importante recurso de escrita pessoal que produz conhecimento de modo descontraído e 

fidedigno. 

O relato, enquanto instrumento de pesquisa que tenha como foco o ensino, é muito 

eficaz, uma vez que permite que o sujeito faça uma autoavaliação e reflita sobre as suas práticas 

em sala de aula. Nesta pesquisa, os relatos revelaram marcas identitárias de cada sujeito, já que, 

conforme afirma Geraldi, 

 

Com os discursos proferidos por estes professores, eis que se encontra um 

diferencial próprio: a autoria na elaboração didática. E esta se faz no 

cruzamento de dois discursos extremamente distintos: aquele dos alunos, 

cujas vozes os professores trazem à baila a partir de sua experiência na 

condução de cada uma e diferente aula, com aquele dos conteúdos de ensino 

em geral supostamente ancorados nos discursos científicos da área de 

conhecimento de cada disciplina (2011, p. 216). 

 

Dessa forma, os relatos constituíram importantes instrumentos para que pudéssemos 

compreender como os docentes ensinam a gramática na primeira série do Ensino Médio. 

Buscamos, a partir das narrativas, indicar caminhos para um ensino interacionista que privilegie 

tanto o aspecto operacional quanto o reflexivo. Para Britto (2000, p. 154), é necessário um 

método de ensino que privilegie a concepção de linguagem que leve em consideração “1. A 

relação do sujeito com a linguagem, destacando-se a importância das noções de trabalho e de 

criatividade;2. O funcionamento da linguagem e as ações linguísticas;3. As práticas 

pedagógicas em uma perspectiva sociointeracionista”, isto é, há um enfoque para o sujeito e 

para a linguagem. 

 Além disso, convém destacar que os enunciados produzidos permitiram a identificação, 

mesmo que não tão profunda, de como os alunos reagem à prática docente e, com certeza, isso 

favorece a busca de novas alternativas para as fragilidades identificadas tanto por parte do 

pesquisador quanto dos pesquisados, pois  

 

Com o relato do professor é possível conhecer o que para ele é observável e o 

que não é, o que prioriza e o que não menciona, ao que atribui valor e ao que 

não atribui; enfim, nas linhas e entrelinhas, o leitor espera perceber a 

capacidade de observação e reflexão do professor sobre os processos 

implicados em sua ação (ZELMANOVITS, 2010, p. 8). 
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Assim, ao descrever as práticas de ensino com a gramática o docente tem a oportunidade 

de refletir sobre o porquê de determinados fatos virem à tona, ressaltando se tem dado mais 

importância à gramática normativa ou à gramática reflexiva que estuda a linguagem a partir da 

interação verbal. 

Com base nos aspectos elencados nas rodas de conversa e nos relatos escritos, 

organizamos uma roda de conversa final para discussão de estratégias de trabalho com a 

gramática normativa em uma perspectiva dialógica, de modo que as docentes pudessem refletir 

se o ensino de língua portuguesa está pautado na concepção de linguagem enquanto forma de 

interação, “como lugar de constituição das relações sociais, onde os falantes de tornam sujeitos 

(GERALDI, 2011, p.41). Percebemos que o grupo se mostrou bem receptivo para as discussões, 

contudo, ainda há uma visão de que o não aprendizado da gramática se deve à falta de 

responsabilidade que os jovens têm para com a educação. As docentes reconheceram que 

precisamos pensar novos caminhos para o ensino de gramática, contudo, reafirmaram que o 

“sucesso” das práticas pedagógicas adotadas está intimamente relacionado ao contexto de 

aplicação. E, infelizmente, a realidade da escola pública brasileira não é motivadora já que não 

oferece as condições mínimas de trabalho (materiais impressos, recursos tecnológicos, 

quantidade de alunos por sala) para que o professor possa buscar alternativas que favoreçam 

um ensino sociointeracionista da linguagem. 

Após a interpretação das informações produzidas a partir das rodas de conversa e dos 

relatos escritos, buscamos, nos capítulos seguintes, revelar como o ensino de gramática 

normativa tem ocorrido na prática. Para a realização desse procedimento, foi necessário o aporte 

teórico, os achados da pesquisa e o posicionamento do pesquisador, tornando possível o 

cruzamento das informações geradas durante o estudo. Desse modo, corroboramos o 

pensamento de Bakhtin (2003, p. 332), ao afirmar que “a compreensão dos enunciados integrais 

e das relações entre eles é de índole dialógica (inclusive a compreensão do pesquisador de 

ciências humanas); o entendedor (inclusive o pesquisador) se torna participante do diálogo 

ainda que seja em um nível especial”. Por isso, no decorrer deste texto há um entrelaçamento 

entre os enunciados que ratificam o papel responsivo do ser humano sob o outro. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOSE PRÁTICOS PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA 

NORMATIVA 

 

 

Entre palavras e combinações de palavras circulamos,  

vivemos, morremos, e palavras somos, finalmente,  

mas com que significado, que não sabemos ao certo? 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 Neste terceiro capítulo, discorremos sobre as concepções de gramática que são 

reconhecidas com base nos estudos linguísticos e, em seguida, discutimos sobre as diferenças 

entre o ensino de língua portuguesa e o ensino de gramática. Para finalizar, apresentamos uma 

abordagem gramatical a partir das práticas sociais, enfatizando o ensino embasado nas teorias 

dialógicas.  

 

 

3.1 As concepções de gramática 

 

Os estudos linguísticos tiveram início com a divulgação da pesquisas de Ferdinand 

Saussure, no início do século XX. O Curso de Linguística Geral permitiu que a Linguística 

fosse considerada uma ciência que tinha como objetivo investigar a linguagem verbal humana. 

Segundo Saussure (2000, p.14), a linguística é importante “para a cultura geral: na vida dos 

indivíduos e das sociedades, a linguagem constitui fator mais importante que qualquer outro.” 

Dessa forma, o linguista buscou por meio da teoria estruturalista explicar as relações 

estabelecidas entre os elementos da língua. 

No Brasil, os estudos sobre a língua e sobre a língua portuguesa foram intermediados 

por Mattoso Câmara que propôs um ensino embasado no conhecimento científico que 

priorizasse a relação entre a língua e a cultura, já que a língua é, no ato da comunicação, um 

veículo de extrema significação capaz de estabelecer as relações de interação da sociedade. 

Dessa forma, Mattoso Câmara ressaltava a necessidade de estudar os aspectos descritivos da 

linguagem. 

O conhecimento desse percurso histórico é fundamental para compreender as bases do 

ensino estruturalista e descritivo da língua tendo em vista que essas concepções são 

fundamentais para definir os caminhos no ensino de gramática. 
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O significado do termo gramática gera discussões e polêmicas, já que existem 

concepções que restringem o vocábulo a um manual que é instrumento de pesquisa e referência 

para o ensino da língua portuguesa. Levando em consideração que o objeto de estudo desta 

pesquisa é o ensino de gramática, interessa-nos conhecer as concepções difundidas acerca do 

vocábulo. Segundo Geraldi, 

 

1. No sentido mais comum, o termo gramática designa um conjunto de regras 

que devem ser seguidas por aqueles que querem “falar e escrever 

corretamente”. Neste sentido, pois, gramática é uma conjunto de regras a 

serem seguidas. Usualmente, tais regras prescritivas são expostas, nos 

compêndios, misturadas com descrições de dados, em relação aos quais, no 

entanto, em vários capítulos das gramáticas, fica mais do que evidente que o 

descrito é, ao mesmo tempo, prescrito. 

2. Gramática é um conjunto de regras que um cientista dedicado ao estudo dos 

fatos da língua encontra nos dados que analisa a partir de uma certa teoria ou 

de um certo método. Nesse caso, por gramática se entende um conjunto de leis 

que regem a estruturação real de enunciados produzidos por falantes, regras 

que são utilizadas. 

3. A palavra gramática designa um conjunto de regras que o falante de fato 

aprendeu e do qual lança mão ao falar. É preciso que fique claro que sempre 

que alguém fala o faz segundo as regras de uma certa gramática (2011, p.47-

48). 

  

 As concepções expostas pelo autor apresentam significados diferentes. Enquanto na 

primeira notamos uma preocupação na escolha dos elementos que compõem os enunciados; na 

segunda, percebemos que a espontaneidade na construção dos enunciados torna-se o critério de 

estudo. Já a terceira revela que o falante conhece naturalmente as regras que regem o 

funcionamento da língua. 

 Na concepção de Antunes (2007), o termo gramática pode referir-se ao conjunto de 

regras que definem o funcionamento de uma língua (1), ao conjunto de normas que regulam o 

uso da norma culta (2), a uma perspectiva de estudo dos fatos da linguagem (3), a uma disciplina 

de estudo (4), e a um compêndio descritivo-normativo sobre a língua (5). 

 O primeiro significado remete às regras de uso da língua, já que toda língua possui 

padrões que constituem a gramática. É interessante destacar que o falante não aprende a língua 

para depois aprender a gramática ou vice-versa, uma vez que esse aprendizado se dá de modo 

natural e espontâneo.  

 A segunda concepção refere-se ao conjunto de regras aceitáveis pela norma culta da 

língua. Essas regras não são estabelecidas a partir de necessidades internas de organização da 

língua, mas são motivadas pelo contexto histórico e social. Sendo assim, não podemos 
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considerar que existe uma língua melhor ou pior que a outra, na verdade, existem construções 

linguísticas mais prestigiadas. 

 A terceira acepção diz respeito à relação do termo gramática à ciência e ao método de 

investigação das línguas, pois, ao longo dos anos, a linguagem foi estudada a partir de diferentes 

perspectivas que resultaram na gramática estruturalista, gerativa, funcionalista, tradicional, 

entre outras. 

 A gramática enquanto disciplina talvez represente a concepção mais utilizada 

atualmente, já que alguns docentes possuem a visão simplista de que só se estuda língua 

portuguesa quando se estuda gramática. Entretanto, esse pensamento desconsidera aspetos 

fundamentais como: o conhecimento de mundo, das normas de textualização e das normas 

sociais de uso da língua. 

 Por fim, na última acepção, gramática refere-se a um livro que aborda as regras de 

funcionamento da língua desde a fonética à estilística. Essas informações podem ser 

organizadas de modo descritivo (descrevendo ou apresentando os elementos que compõem a 

estrutura da língua) ou prescritivo (fixando regras que são consideradas corretas no uso da 

língua). 

 Outro fator que merece destaque é a concepção de que língua e gramática são a mesma 

coisa. Segundo Antunes (2009, p.39), isso é decorrente “do fato de, ingenuamente, se acreditar 

que a língua é constituída de um único componente: a gramática”. Se assim fosse, conhecer a 

língua significaria dominar a gramática e dominar a gramática equivaleria ao conhecimento da 

língua. Contudo, essa concepção não está correta, pois o estudo de uma língua não se reduz ao 

estudo da gramática. 

 Possenti (2006) afirma que é possível aprender uma língua sem conhecer seus termos 

técnicos. Comprovamos isso com os povos gregos que escreveram antes de possuírem um 

compêndio com regras. O mesmo ocorreu com os indivíduos que utilizavam o latim, o espanhol, 

dentre outros.  

 Para Franchi (1991) existem três conceitos de gramática amplamente difundidos entre 

os linguistas: normativa, descritiva e internalizada. Podem ser definidas como normativas todas 

as gramáticas que apresentam um conjunto de regras que “devem” ser seguidas. Dessa forma, 

a noção de certo e errado estão intrínsecas, o que significa que há uma valorização da forma de 

falar e de escrever da “norma culta” ou “variedade padrão”. 

 

Gramática é o conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, 

estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da língua consagrado pelos 
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bons escritores. Dizer que alguém sabe gramática significa dizer que esse 

alguém conhece essas normas e domina tanto nacionalmente quanto 

operacionalmente (FRANCHI, 1991, p.48 apud MENDONÇA, 2004, p.234). 

 

 

 Como a gramática normativa está presente nas escolas e livros didáticos, é comum que 

seja a mais conhecida, inclusive porque o ensino baseado em práticas “tradicionais” 

desconsidera as demais modalidades que “desrespeitam” o que é prescrito pela norma padrão. 

A gramática normativa regula os critérios de funcionamento da língua, definindo o “certo” e o 

“errado”. Segundo Travaglia, existem alguns critérios que justificam essa valoração concedida 

à gramática normativa: 

 

Lógicos, baseados na estruturação do pensamento a partir da concepção 

de língua como forma de expressão do pensamento. [...] b) Políticos, 

como o nacionalismo, que recomenda que não se usem estrangeirismos, 

ou seja, palavras e construções de outras línguas; c) Comunicacionais, 

pelos quais se recomenda a clareza, a precisão, a concisão da linguagem 

e se condenam como defeitos o hermetismo e a dubiedade, a imprecisão e 

a prolixidade; d) Históricos, que recomendam ou não o uso de 

determinados modos de dizer meramente por tradição [...] e) Estéticos 

pelos quais se recomenda fugir a tudo o que enfeie a língua (como 

pleonasmos viciosos, ecos, cacofonias) e se use o que a torne mais bela 

(eufonia, figuras de linguagem, harmonia) (2007, p.74-75). 

 

 Contudo, faz-se importante ressaltar que o domínio dessas regras não garante que o 

sujeito esteja apto para proceder em uma atividade de interação verbal, pois a gramática é 

apenas uma parte da língua. Nas palavras de Faraco, a gramática normativa  

 

É um enorme bicho papão na nossa vida. Desde os primeiros anos de escola, 

somos aterrorizados por uma lista de termos e conceitos que mal 

compreendemos e por um conjunto de regras de correção que nos são 

apresentadas como intocáveis fenômenos da língua, os quais, pelo seu 

anacronismo e artificialismo, não fazem muito sentido para a maioria dos 

falantes contemporâneos do português do Brasil. Pelo caminho, vamos 

ouvindo ameaças tonitruantes: se não aprendermos essa parafernália toda, 

nunca passaremos no vestibular e nos concursos para empregos públicos 

(muito embora ninguém nos explique como os poucos que sabem nem sempre 

passam em tais exames; e os muitos que não sabe passam. Mas isso é outra 

história!) (2008, p.131). 

 

 Nesse sentido, percebemos que a gramática normativa é a detentora de prestígio, apesar 

de discorrer sobre fenômenos linguísticos que são qualificados como difíceis e artificiais. Além 

disso, é preciso ressaltar que a norma culta da língua não decorre exclusivamente das 
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propriedades linguísticas, mas constitui-se através das mudanças sócio- históricas que 

selecionam as ocorrências socialmente aceitas. 

 Já a gramática descritiva se propõe a descrever as regras gramáticas relativas ao uso da 

língua por uma determinada comunidade de fala (grupo de falantes). Dessa forma, não objetiva 

prescrever regras gerais de uso da língua, pois seu objetivo é estritamente descritivo. Nessa 

perspectiva, gramática 

 

É um sistema de noções mediante as quais se descrevem os fatos de uma 

língua, permitindo associar a cada expressão dessa língua uma descrição 

estrutural e estabelecer suas regras de uso, de modo a separar o que é 

gramatical e o que não é gramatical.  

Saber gramática significa, no caso, ser capaz de distinguir, nas expressões de 

uma língua, as categorias, as funções e as relações que entram em sua 

construção, descrevendo com elas sua estrutura interna e avaliando sua 

gramaticalidade (FRANCHI, 1991, p.52-53 apud MENDONÇA, 2004, 

p.237). 

 

 Sendo assim, descreve um conjunto de regras que é efetivamente seguido e preocupa-

se em explicar as línguas da forma como são faladas. Então, não há preocupação em apresentar 

erros, mas indicar como essas formas existem e podem se aplicar a diferentes grupos sociais ou 

pelas menos pessoas em diferentes situações; evidenciando o caráter social do critério de 

correção. 

 Por fim, a gramática internalizada se refere aos conhecimentos internalizados que 

permitem ao falante produzir frases ou sequências de palavras que podem ser compreendidas e 

reconhecidas como pertencentes ao português. Nessa concepção de gramática, o sujeito, que 

fala ou escreve, segue regras que incorporou ao interagir com outras pessoas da sua comunidade 

de fala, ou seja, a gramática internalizada está relacionada ao conjunto de regras que o falante 

domina. 

 

Gramática corresponde ao saber linguístico que o falante de uma língua 

desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética 

humana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica. 

“Saber gramática” não depende, pois, de princípio da escolarização, ou de 

quaisquer processo de aprendizado sistemático, mas da ativação e 

amadurecimento progressivo (ou da construção progressiva), na própria 

atividade linguística, de hipóteses sobre o que seja a linguagem e de seus 

princípios e regras (FRANCHI, 1991, p.54 apud MENDONÇA, 2004, p.238). 

 

 As variações da concepção de gramática estão intimamente ligadas ao desenvolvimento 

dos estudos da linguagem. Cada nova forma de tratamento dos fatos linguísticos leva a uma 

nova forma de se conceber o ideal de gramática. Diante disso, explica-se a importância do 
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domínio desses conhecimentos nos estudos linguísticos, pois, consequentemente, isso garantirá 

a realização de um trabalho mais consciente em relação à gramática. 

 Travaglia (2009) discorre sobre os três tipos de gramática mencionados anteriormente e 

apresenta outros três tipos que estão ligados à estrutura e ao funcionamento da língua. São elas: 

a gramática implícita, a gramática explícita ou teórica e a gramática reflexiva. Para o autor, 

essas concepções de gramática indicam o caminho para o ensino, pois se relacionam à distinção 

entre as atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. 

 A gramática implícita refere-se à competência linguística que o falante já possui e que 

possibilita o uso automático da língua. Segundo Travaglia (2009, p.33), “esse tipo de gramática, 

por possibilitar o uso automático da língua, está diretamente relacionada com o que se chama 

de ensino de gramática, no trabalho escolar com a gramática, de gramática de uso”. Nesse 

sentido, essa concepção remete às atividades linguísticas, pois o usuário da língua utiliza os 

conhecimentos que possui para a construção de textos que possibilitarão a interação 

comunicativa. 

 A gramática explícita ou teórica é constituída de todos “os estudos linguísticos que 

buscam, por meio de atividade metalinguística sobre a língua, explicitar sua estrutura, 

constituição e funcionamento” (TRAVAGLIA, 2009, p.33). Dessa forma, se restringe ao estudo 

das unidades linguísticas e não considera os elementos que estão envolvidos na situação 

comunicativa. Por isso, essa concepção está atrelada às atividades epilinguísticas que 

consideram apenas os recursos linguísticos utilizados na produção dos discursos. 

 A gramática reflexiva “representa as atividades de observação e reflexão sobre a língua 

que buscam detectar, levantar suas unidades, regras e princípios, ou seja, a constituição de 

funcionamento da língua” (TRAVAGLIA, 2009, p.33), isto é, o processo é mais importante que 

o resultado. Esta gramática remete às atividades metalinguísticas, pois utiliza a língua para 

analisar a própria língua. O resultado dessa análise permite o conhecimento de como as 

unidades linguísticas se organizam durante a interação, possibilitando uma maior compreensão 

sobre a língua. 

No livro A sombra do caos: ensino de língua x tradição gramatical, Britto (2000) faz 

importantes considerações sobre a gramática do gramático e a gramática do linguista, tendo em 

vista que, segundo Bechara (1986, p.50 apud BRITTO, 2000, p. 34), “enquanto a primeira, 

normativa, registra o uso idiomático da modalidade padrão, a segunda, como ciência, estuda a 

linguagem articulada nos seus polifacetados aspectos e realizações”. Dessa forma, 

identificamos uma separação entre gramática e linguística como se fosse possível dissociar 

essas duas áreas no trabalho com a língua. 
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 Diante do exposto, percebemos que as concepções de gramática são múltiplas assim 

como a concepção de língua. Sendo assim, é preciso adotar uma concepção de linguagem para 

o trabalho na sala de aula, isto é, “ensino de língua, e não necessariamente ensino de 

‘gramática’” (MENDONÇA, 2004, p. 239). O aprendizado das nomenclaturas gramaticais tem 

um caráter suplementar, já que esse saber, isoladamente, não contribui para comunicação 

humana. O mais importante é, munido desses conhecimentos técnicos, identificar o potencial 

que a linguagem possui nos eventos interacionais. 

 

 

3.2 Ensino de língua portuguesa e ensino de gramática: diferenças e possibilidades 

 

O ensino de Língua Portuguesa se constituiu durante muito tempo em fazer os 

discentes decorarem lista de regras da gramática normativa, classes gramaticais e regras 

ortográficas desvinculadas da realidade quotidiana do uso da língua. Conforme afirma Geraldi, 

Uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua em 

situações concretas de interação, entendendo e produzindo enunciados, 

percebendo as diferenças entre uma forma de expressão e outra. Outra, é saber 

analisar uma língua dominando conceitos e metalinguagens a partir dos quais 

se fala sobre a língua, se apresentam suas características estruturais e de uso 

(2011, p.89). 

 

Com base na citação acima, percebemos que há, normalmente, o predomínio dos 

estudos metalinguísticos com a repetição de exercícios de análise da língua. Contudo, essa 

prática não garante o domínio das habilidades de uso da língua, pois não privilegia a prática 

social, mas o reconhecimento de normas e regras. 

No livro Gramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia e exclusão social, 

Bagno traz à baila a necessidade de diferenciar ensino de língua de ensino de gramática, pois 

essa sinonímia constantemente utilizada reduz o trabalho de língua portuguesa ao estudo de 

regras. Ele relaciona gramática/dramática à língua/linguagem, respectivamente, mostrando a 

oposição entre os termos, pois a língua é apenas uma parte constitutiva da linguagem. Para 

Bagno, 

 

A prática pedagógica tradicional, no entanto, sempre privilegiou a língua, 

concentrando-se em mapear cada centímetro quadrado da ilha, deixando de 

lado, talvez por medo das imensas dificuldades da tarefa, o estudo da 

linguagem, a reflexão sobre a língua mais tudo o que está a sua volta, o 

mergulho no oceano. A prática tradicional, portanto, sempre privilegiou a 

gramática, fingindo ignorar a existência da linguagem, fazendo vista grossa 

para a existência da dramática (2000, p. 307). 
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 O autor emprega o vocábulo dramática para referir-se ao drama da linguagem. Sendo 

assim, “drama” pode assumir o significado de diálogo ou de conflito. Para tanto, o drama da 

linguagem constitui de três etapas sucessivas: 

 

Figura 04 – Atos do drama da linguagem 

 

Fonte: Bagno, 2000, p. 307. 

 

 Nesse sentido, o primeiro ato no drama da linguagem, ter o que dizer, é a reunião de 

todo o conhecimento trazido ou adquirido a fim de organizá-lo em forma de discurso. O 

segundo ato, querer dizer, refere-se a superar a barreiras e dizer o que se deseja na certeza de 

que suas convicções são importantes para a história. O último ato, poder dizer, é ter direito à 

palavra sem as privações que são impostas a tantos, quando é negado o direito à fala, conforme 

ilustra a figura: 

 

Figura 05 – Representação do drama da linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bagno, 2000, p.309. 
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O trabalho com a língua deve primar pela formação do indivíduo de modo que ele 

possa articular a linguagem, seus códigos e tecnologias, como também garantir o 

desenvolvimento das competências e habilidades para a leitura, escrita, oralidade e análise 

linguística, conforme prevê os documentos educacionais oficiais que norteiam o ensino de 

língua portuguesa.  

Conforme afirma Antunes (2007), a língua é parte de nós mesmos, da nossa identidade 

e cultura. Portanto, “é preciso reprogramar a mente de professores, pais e alunos em geral, para 

enxergarmos na língua muito mais elementos do que simplesmente erros e acertos de gramática 

e de sua terminologia” (ANTUNES, 2007, p. 23). A língua sofre alterações à medida que o 

homem muda, então, precisamos capacitar os alunos para a produção de discursos eficazes, pois 

isso representa, com certeza, a garantia de que o indivíduo compreende como funciona o nosso 

sistema linguístico. Por isso, Geraldi (2015) enfatiza que é preciso valorizar mais o processo 

que o produto.  

Novas proposições de alternativas e práticas diferenciadas, influenciadas pelos estudos 

bakhtinianos e pela linguística aplicada, enfatizam a pluralidade dos discursos e o domínio das 

habilidades de uso da língua em situações concretas de interação. O trabalho com a gramática 

numa perspectiva dialógica, conforme propõe Bakhtin/Volochínov (2014, p.67), parte da ideia 

de que “cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam 

os valores sociais de orientação contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua 

expressão, como o produto da interação viva das forças sociais”, ou seja, não há como não 

considerar a produção desses enunciados para um ensino significativo e funcional da gramática. 

O trabalho com a gramática deve levar em consideração a expressividade presente nos 

enunciados produzidos pelos alunos de modo que a reflexão sobre o uso da língua contribua 

efetivamente para que possam utilizá-la nos diversos contextos. Com base nesse princípio que 

o referido trabalho fundamenta-se nas ideias propostas por Bakhtin e pelo Círculo, pois 

acreditamos que os estudos desenvolvidos pelos pesquisadores podem respaldar o 

ensino/reflexão da língua já que a compreendem no seu contexto enunciativo. Para 

Bakhtin/Volochínov, 

 

A língua, como sistema de formas que remetem a uma norma, não passa de 

uma abstração, que só pode ser demonstrada no plano teórico e prático do 

ponto de vista de deciframento de uma língua morta e do seu ensino. Esse 

sistema não pode servir de base para compreensão e explicação dos fatos 

linguísticos enquanto fatos vivos e em evolução (2014, p. 12). 
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Nesse sentido, o trabalho com a língua deve partir de perspectiva de que a linguagem 

é constituída e construída no social, isto é, não se pode concebê-la como “morta” e restrita a 

um sistema de formas, pois, ainda segundo os autores citados a priori, 

 

na prática viva da língua, a consciência linguística do locutor e do receptor 

nada tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas 

com a linguagem no sentido de conjunto de contextos possíveis de uso de cada 

forma particular. Para o falante nativo, a palavra não se apresenta como um 

item de dicionário, mas como parte das mais diversas enunciações dos 

locutores A, B ou C de sua comunidade e das múltiplas enunciações de sua 

própria prática linguística (2014, p.98). 

 

Sendo assim, se insistirmos nessa ideia, a distância entre o que se estuda na escola e o 

que se usa fora dela continuará a crescer, pois não se observa a inter-relação mantida entre os 

sujeitos por meio da linguagem. Por isso, ressaltamos a importância de discutir publicamente 

as diferenças e possibilidades de ensino de língua portuguesa e de gramática.  

 

 

3.3 Uma abordagem gramatical a partir das práticas sociais 

 

O processo de ensino da língua portuguesa, especialmente da gramática, constitui um 

tema de destaque nos estudos linguísticos contemporâneos. Os resultados de avaliações internas 

e externas indicam que é necessário rever o ensino da língua portuguesa de modo que os falantes 

possam (re) significar a linguagem e construir uma aprendizagem sólida, pois, conforme 

salienta Geraldi (2015, p. 10), “a linguagem é uma atividade, e as línguas, produto dessa 

atividade, não são sistemas fechados e acabados. Porque usadas, as línguas estão sempre em 

construção”. Dessa forma, a língua ultrapassa as regras de utilização de recursos linguísticos, 

pois os enunciados são construídos a partir de um contexto. 

Para Travaglia (2009), o ensino de gramática deve ter como objetivo principal 

desenvolver a competência comunicativa dos falantes, já que esta competência implicará 

também na aquisição da competência gramatical ou linguística e a textual, conforme 

verificamos no diagrama a seguir: 
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FIGURA 06 – Diagrama com os objetivos do ensino de língua materna 

 

Fonte: Travaglia, 2009, p. 17-18. 

 

Contudo, ressaltamos que, na maioria das vezes, as aulas de língua portuguesa se 

restringem ao estudo da gramática normativa, não estimulando os alunos a pensar e interagir 

com os enunciados que são constantemente produzidos nas situações cotidianas. De acordo com 

Travaglia (2009), a gramática normativa trabalha com a metalinguagem, ou seja, ensina a língua 

para analisar a própria língua e considera erro tudo o que foge daquilo que ela prescreve. Ela 

também não leva em consideração as características da linguagem oral e isso causa, 

consequentemente, a separação entre língua escrita e falada.  

Essa realidade nos remete à discussão de como se dá o ensino de Língua Portuguesa, 

pois, assim como em contextos anteriores, continuamos enfatizando o processo de aquisição de 

conhecimentos gramaticais e não o aprimoramento do uso da língua materna que é capaz de 

tornar o indivíduo apto para o uso autônomo da linguagem nas variadas situações discursivas. 

Conforme defende Bakhtin (2013), o estudo descontextualizado das regras gramaticais, sem 

que o aluno compreenda a função dessas normatizações no dia a dia, não pode “dar frutos”. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio enfatizam que  
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Para além da memorização mecânica de regras gramaticais [...], o aluno deve 

ter meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que possam 

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

família, entre amigos, na escola, no mundo do trabalho (BRASIL, 2002, p. 

55). 

 

 Dessa forma, não basta ter o conhecimento linguístico. É preciso estudar a língua a partir 

de situações cotidianas de modo que o sujeito possa compreender e utilizar a linguagem em 

contextos variados. Nessa perspectiva, a Base Nacional Curricular Comum– BNCC para o 

Ensino Médio também destaca que é preciso 

 

Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da 

escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação 

e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de 

construção de sentidos e de uso crítico da língua (BRASIL, 2018, p.498). 

 

Nesse ínterim, espera-se que os jovens assumam uma postura investigativa frente à 

língua e linguagem de modo que possa compreender criticamente os princípios que organizam 

a língua e refletir sobre as condições sócio-históricas que interferem na sua produção. Diante 

disso, a BNCC para o Ensino Médio apresenta como competência específica para área de 

Linguagens:  

Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, 

variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e 

vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, 

bem como respeitando as variedades linguísticas e agindo no enfrentamento 

de preconceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 2018, p.486) 

 

A partir do exposto na competência, percebemos que há uma preocupação em organizar 

os discursos conforme os contextos de produção e, para isso, é necessário que o falante 

selecione e organize os recursos linguísticos.  

Além da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, a Matriz de Referência 

Nacional da Língua Portuguesa (2011, p. 21) também traz que para “perspectiva discursivo-

interacionista, a língua é uma atividade interativa, inserida no universo das práticas sociais e 

discursivas. Envolve interlocutores e propósitos comunicativos determinados e realiza-se sob a 

forma de textos – concretamente sob a forma de diferentes gêneros de textos”. Portanto, não 

podemos negar a função social da língua. 

Infelizmente, muitas escolas e educadores continuam perpetuando o objetivo de tornar 

o aluno um exímio classificador de palavras e orações. Contudo, a língua é organismo vivo que 

se modifica, sofre influências e permanece em estado de mudança, portanto, não pode ser 
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resumida ao estudo de estruturas linguísticas. Diante desse contexto, alguns pesquisadores da 

linguagem têm suscitado reflexões acerca desses equívocos: 

 

No dia em que as escolas se dessem conta de que estão ensinando aos alunos 

o que eles já sabem, e que é em grande parte por isso que falta tempo para 

ensinar o que não sabem, poderia ocorrer uma verdadeira revolução. Para 

verificar o quanto ensinamos coisas que os alunos já sabem, poderíamos fazer 

o seguinte teste: ouvir o que os alunos do primeiro ano dizem nos recreios (ou 

durante nossas aulas), para verificar se já sabem ou não fazer frases completas 

(e então não precisaríamos fazer exercícios de completar), se já dizem ou não 

períodos compostos (e não precisaríamos mais imaginar que temos que 

começar a ensiná-los a ler apenas com frases curtas e idiotas), se eles sabem 

brincar na língua do "pê" (talvez então não seja necessário fazer tantos 

exercícios de divisão silábica), se já fazem perguntas, afirmações, negações e 

exclamações (então, não precisamos mais ensinar isso a eles), e assim quase 

ao infinito. Sobrariam apenas coisas inteligentes para fazer na aula, como ler 

e escrever, discutir e reescrever, reler e reescrever mais, para escrever e ler de 

forma sempre mais sofisticada etc. (POSSENTI, 2006, p.29). 

 

O excerto acima reafirma que precisamos repensar as questões de ensino, 

especificamente em relação à gramática normativa. É preciso buscar estratégias de ensino mais 

relevantes e que realmente contribuam para a ampliação da capacidade comunicativa do 

discente como também para a sua formação enquanto sujeito.  

Sendo assim, não faz sentido adotar práticas pedagógicas para o ensino da língua que a 

divida em blocos de conteúdos gramaticais que privilegiam a metalinguagem e que em muito 

se distanciam de contextos práticos. Esse trabalho com a língua em si mesma se repete 

praticamente durante todos os anos da educação básica e, ao final, percebemos que os alunos 

não aprendem a lista de nomenclaturas impostas pela gramática normativa e nem sabem utilizar 

a linguagem com autonomia em contextos orais e escritos. Isso comprova que a competência 

de uso na língua não se limita ao conhecimento gramatical. Conforme Faraco (2006, p.25-26), 

“só existe sentido em estudar a gramática [...] se conseguimos romper radicalmente com o 

modelo pedagógico medieval de ensino da língua [...] o estudo de conteúdos gramaticais faz 

sentido quando feito de forma contextualizada e funcional [...]”. 

Ressaltamos que não pretendemos negar a importância do conhecimento da gramática 

normativa, pois, na sociedade atual, é muito importante conhecer as estruturas da língua e as 

mudanças que sofrem. E, conforme afirma Antunes, 

 

A questão maior não é ensinar ou não ensinar gramática. Por sinal, essa nem 

é uma questão, uma vez que não se pode falar nem escrever sem gramática. A 

questão maior é discernir sobre o objeto do ensino: as regras (mais 
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precisamente: as regularidades) de como se usa a língua nos mais variados 

gêneros de textos orais e escritos (2003, p. 88, grifos da autora). 

 

Na verdade, espera-se que o estudo dessas estruturas ocorra a partir dos diferentes 

contextos de seu uso real. É necessário trazer para a sala de aula textos e situações que revelem 

e permitam a análise do português que falamos nos espaços extraescolares, garantindo o preparo 

para a interação verbal. 

A língua se manifesta nos textos orais e escritos e a partir deles revela seus aspectos 

discursivos, textuais e gramaticais. Contudo, conforme mencionado anteriormente, percebemos 

que há, nos espaços educativos, um enfoque especial para a gramática, que estuda a palavra, 

suas classes e flexões, suas funções e relações nas sentenças da língua e seus significados nas 

sentenças. Podemos verificar essa prática no exercício e solução trazidos por Antunes no livro 

Língua, texto e ensino– outra escola possível: 

 

Figura 07 – Questão de Gramática 

 

Fonte: Antunes, 2009, p. 177. 

 

 

As respostas dadas pelos alunos indicam que não houve uma reflexão sobre a 

organização linguística. As respostas “sem sentido” revelam a ausência de relação com o 

conhecimento de mundo, ou seja, eles não fizeram um levantamento de hipóteses para a busca 

de uma solução correta. Esse fato pode ser justificado a partir do enunciado da questão, pois 
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não há nenhuma contextualização que permita ao aluno compreender qual o papel do sujeito e 

do predicado na construção de um texto. Sendo assim,  

 

É preciso insistir na advertência de que ainda persiste na escola uma espécie 

de miopia para reconhecer que a explicitação dos aspectos morfossintáticos 

da língua – absolutamente imprescindíveis ao adequado exercício verbal, 

como disse – aconteceria de forma mais produtiva se levássemos os alunos a 

colocarem, como parâmetro de validade, os usos reais da língua, as coisas 

que dizemos para nos fazer entender e agir no dia a dia (ANTUNES, 2009, 

p. 179, grifos da autora). 

 

 Nesse sentido, a autora enfatiza que o ensino de nomenclaturas pouco exige do docente, 

tendo em vista que as regras permanecem estáticas. Nessa mesma perspectiva, Geraldi ressalta 

que  

 

Aceitar a interação verbal como fundante do processo pedagógico é deslocar-

se continuamente de planejamentos rígidos para programas de estudo 

elaborados no decorrer do próprio processo de ensino/ aprendizagem. 

Programas de estudo não implicam espontaneísmo, ao contrário, exigem 

trabalho rigoroso e constante, demandam tempo e dedicação (1997, p.21). 

 

 Na verdade, o trabalho com a língua a partir de situações reais de interação que requer 

uma compreensão da relevância e aplicabilidade dos padrões gramaticais, garantindo que os 

discentes façam as escolhas que vão conferir maior clareza para processo interativo.

 Dando continuidade à exposição, Antunes traz outro exemplo de questão, bem como as 

respostas dadas pelos alunos a fim de salientar a importância de se trabalhar exercícios 

contextualizados. Vejamos a seguir: 
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Figura 08 – Questão da Turma da Mônica 

 

Fonte: Antunes, 2009, p.180. 

 

 

Figura 09 – Respostas à questão da Turma da Mônica 

 

 
 

Fonte: Antunes, 2009, p.181. 

  

 Nesse caso, as respostas evidenciam que houve coerência na construção dos enunciados. 

Isso é decorrente da presença de elementos que permitiram a compreensão do contexto, 

facilitando a organização da possível resposta dada por Cascão. Na atividade, percebemos que 

o enfoque maior não diz respeito aos estudos metalinguísticos. Faz-se importante ressaltar os 
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desvios de ortografia e de pontuação presentes nas construções linguísticas, indicando que é 

necessário organizar um programa de estudos com estratégias que supram essas carências. 

 As aulas de língua portuguesa devem oportunizar, dentre outros aspectos, o aprendizado 

da norma padrão e dos conteúdos gramaticais, contudo, deve-se observar as relações humanas 

que perpassam o ensino da língua, bem como as situações concretas de interação em que os 

enunciados são produzidos, já que sinalizam importantes pontos para serem discutidos na aula. 

Para Geraldi,  

 

Há muito para se refletir sobre a linguagem e sobre o funcionamento da língua 

portuguesa, de modo a desenvolver não só a competência linguística dos 

falantes da língua, permitindo-lhes um convívio salutar com discursos/textos, 

mas também a capacidade de observação dos recursos expressivos postos a 

funcionar nos discursos/textos (2015, p. 186). 

  

 Sendo assim,  o estudo da linguagem ultrapassa a descrição e engrada-se pelo caminho 

da reflexão dos recursos expressivos que compõem a construção dos enunciados. É a partir 

dessa atividade reflexiva que podemos compreender a teoria linguística sem que seja necessário 

valorizar demasiadamente o estudo isolado das estruturas morfológicas e sintáticas da língua 

portuguesa, pois esse aprendizado não garantirá ao indivíduo a capacidade de se comunicar 

autonomamente nos diversos contextos. 

 Bakhtin (2013, p. 23) afirma que “as formas gramaticais não podem ser estudadas sem 

que se leve em conta o significado estilístico. Quando isolada dos aspectos semânticos e 

estilísticos da língua, a gramática inevitavelmente degenera em escolasticismo”. Nesse ínterim, 

para que se alcance essa articulação entre gramática e estilística, é fundamental que o docente 

compreenda a função dialógica da linguagem e, a partir disso, coloque “em movimento aspectos 

constitutivos da relação sujeito/linguagem, comunicação/expressividade, 

leitura/produção/autoria” (BAKHTIN, 2013, p. 17). 

 A sociedade contemporânea exige novas habilidades do indivíduo e a escola, enquanto 

instituição formativa, deve propor situações reais de aprendizagem. Sendo assim, o 

estudo/reflexão da língua portuguesa precisa pautar-se no processo de aquisição e 

aprimoramento, na história, no sujeito e no contexto (TRAVAGLIA, 2000). Dessa forma, não 

haverá uma sobreposição da matéria linguística em detrimento dos elementos que compõem os 

eventos discursivos.  

 Quando os alunos chegam à escola, já possuem um conhecimento prático dos princípios 

da linguagem, decorrente das interações cotidianas, então, observam as regularidades, 

similaridades e diferenças e constroem os seus discursos. Segundo Geraldi (1997, p. 189), a 
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criança “[...] opera sobre a linguagem, reflete sobre os meios de expressão usados em suas 

diferentes interações, em função dos interlocutores com quem interage, em função de seus 

objetivos nesta ação”, pois a linguagem é construída no contexto social e, por isso, ao mesmo 

tempo em que influencia, é influenciada. Diante disso, compreendemos o caráter dialógico da 

linguagem em que “nega-se a neutralidade e abstração da língua. Reconhece o ideológico da 

palavra/discurso/enunciado/texto” (SOUZA, 2012, p. 68). 

 O ensino de gramática normativa pautado no caráter dialógico da linguagem permite 

que a palavra seja analisada em contextos de interação, já que os enunciados produzidos pelos 

sujeitos são carregados de valores, portanto, não podem ser estudados do ponto de vista 

monológico (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014). 

 O estudo da sintaxe em detrimento da estilística não permite que o falante compreenda 

o fenômeno criativo da construção dos enunciados, pois a linguagem é apresentada como algo 

pronto e acabado. É urgente romper com a ideia de que a gramaticalização assegura um bom 

desempenho dos alunos quanto ao uso da língua. Para Bakhtin,  

 

A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 

precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo 

da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo 

de emprego... está impregnada de relações dialógicas. Mas a linguística estuda 

a “linguagem” propriamente dita com sua lógica específica na sua 

generalidade, como algo que torna possível a comunicação dialógica, pois ela 

abstrai consequentemente as relações propriamente dialógicas. Essas relações 

se situam no campo do discurso, pois este é por natureza dialógico e, por isto 

tais relações devem ser estudadas pela metalinguística, que ultrapassa os 

limites da linguística e possui objeto autônomo e metas próprias (2002, p. 183, 

grifos do autor). 

 

 O ensino gramatical pautado em princípios monológicos e mecânicos dificulta que os 

alunos compreendam como a linguagem é carregada de significado é justamente essa 

característica que permite o emprego das formas linguísticas de modo diversificado, produzindo 

efeitos de sentido distintos a partir do locutor e interlocutor. 

Portanto, o trabalho de reflexão linguística deve privilegiar a observação e análise da 

língua em uso, abarcando os aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos, estilísticos e as 

variações linguísticas para que o aluno possa reconhecer as diferenças entre a língua oral e 

escrita e, consequentemente, compreender o sistema linguístico. Vale ressaltar que, ao 

ultrapassar as questões de conhecimentos linguísticos, “nos fixemos nas condições de seus usos 

e nos efeitos discursivos possibilitados pelo recurso a uma ou a outra regra [...]”, como afirma 

Antunes (2007, p. 81). 
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Nessa perspectiva, apontamos a Análise Linguística - AL como uma prática que faz a 

reflexão do sistema linguístico, de modo que os fenômenos gramaticais, textuais e discursivos 

adquiram um novo tratamento na escola. O termo análise linguística foi difundido por Geraldi 

a partir do artigo “Unidades Linguísticas na sala de aula”. Segundo o autor, 

 

O uso da expressão ‘análise linguística’ não se deve ao mero gosto por novas 

terminologias. A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões 

tradicionais da gramática quanto questões amplas a propósito do texto, entre 

as quais vale a pena citar: coerência e coesão internas do texto; adequação do 

texto aos objetivos pretendidos; análise dos recursos expressivos utilizados 

(metáforas, metonímias, paráfrases, citações, discursos direto e indireto, etc.); 

organização e inclusão de informações etc. Essencialmente, a prática de 

análise linguística não poderá limitar-se à higienização do texto do aluno em 

seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se a ‘correções’. Trata-se 

de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja seus objetivos junto 

aos leitores a que se destina (2011, p.74). 

 

Assim, a AL não pretende excluir o ensino de gramática da escola, mas defende que 

novos caminhos sejam seguidos a fim de que o trabalho com a linguagem não se restrinja a 

regras. Segundo a perspectiva sociointeracionista, a AL, a leitura e a produção de texto 

constituem os três eixos básicos do ensino de língua portuguesa (MENDONÇA, 2006). 

Britto (2000) ressalta as diferenças básicas entre o ensino de gramática e análise 

linguística, conforme comprovamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 03 -  Diferenças entre ensino de gramática e análise linguística 

 

ENSINO DE GRAMÁTICA PRÁTICA DE ANÁLISE 

LINGUÍSTICA 

 

Concepção de língua como sistema, 

estrutura inflexível e invariável. 

 

Concepção de língua como ação 

interlocutiva situada, sujeita às 

interferências dos falantes. 

 

Fragmentação entre os eixos de ensino: as 

aulas de gramática não se relacionam 

necessariamente com as de leitura e de 

produção textual. 

 

Integração entre os eixos de ensino: a AL é 

ferramenta para a leitura e a produção de 

textos. 

 

Metodologia transmissiva, baseada na 

exposição dedutiva (do geral para o 

particular, isto é, das regras para o 

exemplo) + treinamento. 

 

Metodologia reflexiva, baseada na indução 

(observação dos casos particulares para a 

conclusão das regularidades/regras). 

 

Privilégio das habilidades 

metalinguísticas. 

Trabalho paralelo com habilidades 

metalinguísticas e epilinguísticas. 
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Ênfase nos conteúdos gramaticais como 

objetos de ensino, abordando isoladamente 

e em sequência mais ou menos fixa. 

Ênfase nos usos como objetos de ensino 

(habilidades de leitura e escrita), que 

remetem a vários outros objetos de ensino 

(estruturais, textuais, discursivos, 

normativos), apresentados e retomados 

sempre que necessário. 

 

Centralidade na norma padrão.  Centralidade dos efeitos de sentido. 

 

Ausência de relação com as 

especificidades dos gêneros, uma vez que a 

análise é mais de cunho estrutural e, 

quando normativa, desconsidera o 

funcionamento desses gêneros nos 

contextos de interação verbal. 

 

Fusão com o trabalho com os gêneros, na 

medida em que contempla justamente a 

intersecção das condições de produção dos 

textos e as escolhas linguísticas. 

 

Unidades privilegiadas: a palavra, a frase 

e o período. 

 

Unidade privilegiada: o texto. 

 

Preferência pelos exercícios estruturais, de 

identificação e classificação de 

unidades/funções morfossintáticas e 

correção. 

 

Preferência por questões abertas e 

atividades de pesquisa, que exigem 

comparação e reflexão sobre adequação e 

efeitos de sentido. 

 
Fonte: Mendonça, 2006, p.207. 

 

A análise do quadro acima ressalta que enquanto as práticas de análise linguística 

propagam a reflexão de atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas, o ensino de 

gramática se limita à classificação e à identificação. Além disso, o trabalho com a AL busca 

capacitar o sujeito para compreender e produzir os textos que circulam socialmente. 

A utilização do texto para o estudo da língua permite o aprimoramento do olhar para 

além da palavra e da frase, já que a análise linguística verifica tanto os elementos verbais quanto 

os extraverbais. Conforme Geraldi, 

 

Os fatos, dados do mundo, trazidos para o discurso, nele exercem mais que 

uma simples função informativa; eles são agenciados pelo locutor em função 

de seus objetivos e esta ação os transforma em dois sentidos: de um lado 

porque são apresentados como uma construção específica do real; do outro 

lado porque se transformam, no discurso, em argumentos, a favor do ponto de 

vista que o locutor pretende defender. A consciência dos sujeitos forma-se 

neste universo de discurso e é dele que cada um extrai, em função das 

interlocuções de que vai participando, um amplo sistema de referências no 

qual, interpretando os recursos expressivos, constrói sua concepção de mundo 

(1997, p.3). 
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Nessas condições, a língua se torna objeto de reflexão, permitindo que o aluno 

compreenda a linguagem a partir dos próprios discursos. Bakhtin também afirma que (2013, 

p.43), “o sucesso da missão de introduzir o aluno na língua viva e criativa do povo exige, é 

claro, uma grande quantidade e diversidade de formas e métodos de trabalho” e, por isso, é 

necessário que o docente considere que a língua é construída socialmente, sendo produzida e 

reproduzida cotidianamente. Nesse sentido, Britto (2000) remete a Freire (1981) para refletir 

sobre a relação entre o educador e o educando, enfatizando que a aprendizagem é recíproca. 

 

Enquanto o ato de conhecimento e o ato criador o processo de alfabetização 

tem, no alfabetizando, o seu sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do 

educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa que a 

ajuda do educador deva anular a criatividade e a responsabilidade na 

construção de sua linguagem. Tanto o alfabetizador quanto o alfabetizando, 

ao pegar o objeto com as mãos, sentem o objeto, percebem o objeto sentido e 

são capazes de expressar verbalmente o objeto sentido e percebido (FREIRE, 

1981, p.43, grifos meus). 

 

Sendo assim, o texto representa o produto da atividade comunicativa que expressa 

tanto aspectos particulares quanto coletivos e mostra como a linguagem é criativa. Então, 

defendemos que o trabalho com a gramática normativa deve primar pelo “uso da língua em 

textos reais, isto é, em manifestações textuais da comunicação funcional e que não chega, por 

isso, a ser o estudo dos usos comunicativamente relevantes da língua” (ANTUNES, 2003, p. 

33). As pesquisas desenvolvidas por linguistas defendem uma proposta que não privilegie a 

norma e os conceitos gramaticais em detrimento do ensino da língua portuguesa que favoreça 

a competência comunicativa dos falantes, pois temos considerado apenas os aspectos 

linguísticos e esquecemo-nos dos elementos textuais e discursivos que permeiam a produção 

dos enunciados e que são carregados de significados. 

Conforme Britto (2000, p.14), “não faz sentido insistir que o objetivo da escola é 

ensinar o chamado português padrão. O papel da escola deve ser o de garantir ao aluno o acesso 

à escrita e aos discursos que se organizam a partir dela”, ou seja, não podemos insistir em uma 

prática de análise isolada de enunciados mas sim privilegiar a reflexão da linguagem a partir 

das relações que são estabelecidas entre as palavras. 

Diante do exposto, o trabalho com os textos produzidos a partir das interações verbais 

deve se fazer presente no ensino da gramática para que o educando possa refletir sobre a 

estruturação do texto escrito e/ou falado, identificando as condições de produção, os aspectos 

temáticos e as manifestações do autor. Quando isso acontecer, sem dúvida, o aluno conseguirá 

elencar os elementos implícitos e explícitos que se fazem presentes na organização discursiva. 
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É urgente que capacitemos o sujeito para que compreenda os diversos níveis, registros 

e usos de linguagem tendo em vista que ele já dispõe do conhecimento da sua língua materna. 

Além disso, já sabemos que o domínio da metalinguagem não garante o domínio efetivo de 

uma língua. Nesse ínterim, 

 

Teria sentido ainda que o professor ajudasse o aluno a descobrir o teor de 

dialogiciadade da linguagem, a qual existe somente no encontro, na troca, no 

engajamento da pergunta-resposta. Em um texto, nada é dito gratuitamente; 

tudo é, em certa medida, uma meia palavra, ou a palavra metade que vai se 

completar com a outra metade da palavra do outro. Cabe ao professor 

explicitar esses princípios (ANTUNES, 2009, p. 89, grifos da autora). 

 

 Assim, a aula de português extrapolará a realização de exercícios tradicionais que são 

tão frequentes no ensino da gramática normativa e haverá um ensino pautado em uma 

perspectiva dialógica da linguagem, ou seja, a gramática será trabalhada a partir de processos 

discursivos e de enunciados concretos. E, com certeza, essa nova concepção metodológica no 

ensino da língua favorecerá a formação de um sujeito crítico e capacitado para utilizar a 

linguagem nas diversas situações em que for requerido para a produção de enunciados orais e 

escritos que atendem tanto aos critérios estruturais da língua quanto aos critérios de textualidade 

que perpassam a produção de um texto. 
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4 CAMINHOS DIALÓGICOS PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA NORMATIVA 

 

 

Em mim eu vejo o outro 

E outro, e outro 

Enfim dezenas 

Trens passando 

Vagões cheios de gente 

Centenas 

O outro que há em mim 

É você 

Você e você 

Assim como eu estou em você 

Eu estou nele 

Em nós. 

 

Paulo Leminsky 

 

 
 

 

 Discorremos aqui sobre as contribuições de Bakhtin e do Círculo para o ensino de 

língua. Inicialmente, são feitas algumas considerações sobre a teoria dialógica da linguagem e, 

em seguida, a exposição do conceito de enunciado e de interação verbal. Para finalizar, 

apresentamos, por meio do livro Questões de estilística no ensino da língua, como a gramática 

pode ser trabalhada em uma perspectiva estilística. 

 

 

4.1 Estudos dialógicos da linguagem 

 

Os estudos dialógicos da linguagem correspondem a uma coletânea de livros escritos 

por Bakhtin e seu Círculo que buscam propor novos caminhos de trabalho com a linguagem, 

questionando as abordagens que se limitam a normas e prescrições. No que concerne ao ensino 

de gramática, os autores propõem uma prática que privilegie a estilística em detrimento da 

escolástica, tendo vista que é importante garantir aos alunos um conhecimento ativo das 

possibilidades de construções linguísticas. 

 Os estudos bakhtinianos têm constituído um aporte teórico para o trabalho com a língua 

portuguesa, tendo em vista que as concepções de dialogismo e interação verbal estão cada vez 

mais presentes nas discussões em prol de um ensino mais significativo em que a linguagem não 

é vista como um sistema pronto e acabado, mas como “uma realidade extremamente complexa 
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e multiface” (FARACO, 2001, p. 8). A linguagem se constrói e é constituída por meio das 

relações sociais e, por isso, defendemos que ela é dialógica por natureza. Para Bakhtin,  

 

As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciados completos 

(relativamente completos); uma abordagem dialética é possível em relação a 

qualquer parte significante de um enunciado, mesmo em relação a uma só 

palavra, caso aquela palavra seja percebida não como uma palavra impessoal 

da língua, mas como um signo da posição semântica de um outro alguém, 

como um representante de um outro alguém, como o representante do 

enunciado de outra pessoa; isto é se ouvimos nela a voz de outro alguém. 

Assim, relações dialógicas podem permear o interior do enunciado, mesmo no 

interior de uma só palavra, desde que nela duas vozes colidam dialogicamente. 

Por outro lado, relações dialógicas são também possíveis entre estilos de 

língua, dialetos sociais, e assim por diante, desde que eles sejam percebidos 

como posições semânticas, como cosmovisões de linguagem de um certo tipo, 

isto é, como algo não mais estritamente posto no interior da investigação 

linguística (2002, p.184). 

 

 Nesse sentido, teremos uma relação dialógica sempre que existir um sujeito/linguagem 

que interage com o outro, ultrapassando as relações linguísticas sintático-composicionais e 

refletindo sobre o fenômeno da linguagem que revela o quanto a língua é funcional, pois 

 

A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 

precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo 

da vida da linguagem. Toda vida da linguagem, seja qual for o seu campo de 

emprego... está impregnada de relações dialógicas. Mas a linguística estuda a 

“linguagem” propriamente dita com sua lógica específica na sua 

generalidade, como algo que torna possível a comunicação dialógica, pois ela 

abstrai consequentemente as relações propriamente dialógicas. Essas relações 

se situam no campo do discurso, pois este é por natureza dialógico e, por isto, 

tais relações devem ser estudadas pela metalinguística, que ultrapassa os 

limites da linguística e possui objeto autônomo e metas próprias (BAKHTIN, 

2002, p. 183, grifos do autor). 

  

 Sendo assim, a proposta de Bakhtin busca alterar a perspectiva de estudo da linguagem 

por um viés monológico para um caráter dialógico, tornando possível a reflexão e a escolha 

consciente das palavras que empregamos na construção dos enunciados. Segundo Braitt,  

 
As contribuições bakhtinianas para uma teoria/análise dialógica do discurso, 

sem configurar uma proposta fechada e linearmente organizada, constituem 

de fato um corpo de conceitos, noções e categorias que especificam a postura 

dialógica diante do corpus discursivo, da metodologia e do pesquisador (2006, 

p. 29). 

 

 Apesar de não ter elaborado uma teoria para explicar os fatos linguísticos e literários, 

Bakhtin contribuiu para compreensão da linguagem como prática social, ressaltando que a 
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linguagem, o sujeito e o discurso estão intimamente ligados, pois “em todos os seus caminhos 

até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode 

deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa” (BAKHTIN, 2002, p. 88). 

Dessa forma, na visão de Bakhtin, o discurso não é compreendido no seu caráter 

linguístico, pois é carregado de valores sociais, históricos e ideológicos, tornando-se, portanto, 

dialógico. No livro Marxismo e filosofia da linguagem, os autores apresentam o foco de estudo 

da linguística e da filologia e ressaltam que é preciso ultrapassar o princípio do estudo 

monológico do enunciado. 

 
A linguística, como vimos, está voltada para o estudo da enunciação 

monológica isolada. Estudam-se documentos históricos, em relação aos quais 

os filólogos adotam uma atividade de compreensão passiva. Assim, todo 

trabalho desenvolve-se nos limites de uma dada enunciação. Os próprios 

limites da enunciação, como uma entidade total, são pouco percebidos. O 

trabalho de pesquisa reduz-se ao estudo das relações imanentes no interior do 

terreno da enunciação. Todos os problemas daquilo que poderia se chamar de 

“política externa” da enunciação ficam excluídos do campo da observação. 

Consequentemente, todas as relações que ultrapassam os limites da 

enunciação monológica constituem um todo que é ignorado pela reflexão 

linguística” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.108).  

 

Nesse sentido, identificamos que o Círculo de Bakhtin propôs um estudo do enunciado 

que valorizasse a relação que o texto estabelece com outros textos, tendo em vista que não existe 

um discurso puro, ou seja, ele se constrói e se realiza a partir de outros discursos. Conforme 

Cunha (2015, p.53), “todo enunciado que se manifesta e alcança outro é dialógico, portanto seu 

estudo e sua compreensão não podem ser monologizados, ou seja, tornado independente da 

corrente de interações que o constitui”. 

Faz-se importante considerar que dialogismo está intimamente ligado à alteridade, já 

que a construção do 'eu' e do 'outro' ocorre por meio de uma relação colaborativa. Assim, o 

imbricamento dos discursos pode acontecer de modo amigável ou pode promover novas 

discussões que darão origem a outros discursos, contribuindo para que essa relação dialógica 

seja mantida. 

Segundo Bakhtin/Volochínov, a linguagem não pode ser delimitada pelos atos de fala 

individuais, como também não pode restringir-se à um sistema linguístico, pois “o ato de fala, 

ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode de forma alguma ser considerado 

como individual no sentido estrito do termo; não pode ser explicado a partir das condições 

psicofisiológicas do sujeito falante” (2014, p. 113). Então, precisamos considerar a natureza 

social da enunciação. 
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Ao produzir um enunciado, o sujeito considera o interlocutor, a percepção que tem do 

locutor e os seus objetivos, isto é, a produção não se dá de modo aleatório e sempre permitirá 

uma interação entre o enunciador e o enunciatário. Para Cunha,   

 

Ao considerar o enunciado produto da interação, Bakhtin e o Círculo inserem, 

na comunicação verbal, a ação dos participantes – os interlocutores –, os quais 

são constitutivos do próprio enunciado, determinando o “como” e o “porquê” 

do querer-dizer. Nesse âmbito, o locutor dirige a sua fala para o ouvinte, que 

não será ouvinte passivo, mas responderá ao outro, que logo lhe dará nova 

resposta e, assim, os sentidos serão construídos. Tal ação acontece por causa 

do fenômeno dialógico, indispensável para a formação da linguagem, segundo 

a teoria bakhtiniana (2015, p.54). 

 

Sendo assim, a palavra permite a troca de ideias e informações entre os indivíduos, já 

que é por meio dela que o sujeito se define em relação ao outro. Além disso, a palavra, enquanto 

signo ideológico, reflete e refrata outra realidade exterior, exercendo, portanto, o seu papel 

produtivo. 

 

 

4.2 O enunciado em Bakhtin 

 

Quando paramos e observamos a nossa volta, podemos verificar como a linguagem e 

suas manifestações fazem parte do nosso cotidiano. Ela está presente em todas as nossas 

atividades, nossas relações e nossos limites, pois vivemos entrelaçados pelas palavras e elas 

dizem muito sobre nós e sobre os outros. Dessa forma, a linguagem é social e permite que a 

cadeia comunicativa seja cíclica. Segundo Bakhtin, a linguagem se organiza  

 

Em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 

integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados 

refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não 

só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima 

de tudo, por sua construção composicional (2003, p.261). 

 

 Conforme o autor, o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional serão 

determinados pelo evento comunicativo. Os enunciados, orais ou escritos, possuem uma 

finalidade comunicativa que “na realidade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, 

mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes, triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc.” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.96). Ainda segundo os autores,  o 
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enunciado nasce, vive e morre no processo interativo entre os sujeitos e seu significado depende 

do vínculo estabelecido entre o locutor e o interlocutor, uma vez que essa relação definirá a 

produção de novos enunciados. 

 A responsividade é uma das características fundamentais do enunciado, já que, quando 

falamos, despertamos no interlocutor um sentimento de concordância ou discordância que 

contribuirá para a produção de um novo enunciado. Dessa forma, “toda compreensão plena real 

é ativamente responsiva e não é senão uma fase inicial preparatória da resposta (seja qual for a 

forma em que ela se dê)”. (BAKHTIN, 2003, p.272). Além disso, todo enunciado é constituído 

de outros enunciados antecedentes ou sucessores e, por isso, não podem ser separados, pois 

 

Um enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma 

dada esfera. [...] não são indiferentes uns aos outros nem são autossuficientes; 

conhecem-se uns aos outros, refletem-se mutuamente. [...] O enunciado deve 

ser considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados anteriores 

dentro de uma dada esfera [...]. Por mais monológico que seja um enunciado 

[...] não pode deixar de ser também, em certo grau, uma resposta ao que já foi 

dito (BAKHTIN, 2003, p. 316-317). 

 

Assim, o enunciado é uma resposta a outro enunciado construído por sujeitos distintos 

no processo discursivo. Segundo Pereira e Souza (2015, p. 517), “é impossível falar algo 

absolutamente novo, nomear pela primeira vez os objetos do mundo exterior ou interior. Tudo 

o que existe já foi nomeado de alguma forma e nossos enunciados respondem ao que está 

posto”, ou seja, a linguagem é dialógica. 

 

 

4.3 A interação verbal segundo o Círculo de Bakhtin 

 

Um dos pilares que constitui a obra do Círculo de Bakhtin é a interação verbal, para os 

teóricos, ela representa a “realidade fundamental da língua” (BAKTIN/VOLOCHÍNOV, 1014, 

p.127), ou seja, por meio da linguagem é possível comunicar-se. O livro Marxismo e filosofia 

da linguagem aborda os estudos referentes a essa área de conhecimento a partir de duas 

correntes teóricas: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. 

A primeira corrente considerava a linguagem como expressão do pensamento. Dessa 

forma, a língua assumia uma característica individual, bem como era qualificada como um 

sistema. Bakhtin/Volochínov expõem os aspectos que serviram de base para o objetivismo 

abstrato: 



67 

 

 

 

1. Nas formas linguísticas, o fator normativo e estável prevalece sobre o 

caráter mutável. 

2. O abstrato prevalece sobre o concreto. 

3. O sistemático abstrato prevalece sobre a verdade histórica. 

4. As formas dos elementos prevalecem sobre as do conjunto. 

5. A reificação do elemento linguístico isolado substitui a dinâmica da fala. 

6. Univocidade da palavra mais do que polissemia e plurivalência vivas. 

7. Representação da linguagem como um produto acabado, que se transmite 

de geração a geração. 

8. Incapacidade de compreender o processo gerativo interno da língua (2014, 

p. 106-107). 

 

O objetivismo abstrato foi influenciado por Saussure que define a linguagem como uma 

abstração, uma capacidade que o homem possui de comunicar-se com os seus semelhantes por 

meio dos signos verbais. Para Saussure, a língua é um sistema de signos que constitui uma 

associação entre significante (imagem acústica) e significado (conceito). É importante ressaltar 

que a relação entre significante e significado é arbitrária, convencional e imotivada. Além disso, 

o teórico propõe a diferença entre sincronia (o estado atual do sistema da língua) e diacronia 

(sucessão de diferentes estados da língua no tempo). A ciência de Saussure pautou-se na 

estrutura e por isso ficou conhecida como estruturalismo, já que esta corrente aborda a língua 

como um sistema que permite a comunicação. 

Para o objetivismo abstrato, a língua é definida como a parte social da linguagem e pode 

ser conceituada como homogênea e estável. Sendo assim, não é passível de interferências 

sociais ou ideológicas. 

Já o subjetivismo idealista foi motivado pelo pensamento de Wilhelm Humboldt que 

considera a enunciação como uma produção psicológica, promovendo uma ligação entre o 

produto linguístico e a artístico. Além disso, essa corrente teórica prioriza a fala já que é 

originalmente individual. 

Faz-se importante ressaltar que a ligação entre a criação linguística e a artística coloca 

o sujeito como centro do discurso e desconsidera os fatores sociais que influenciam a sua 

produção. Nessa linha de pensamento, os aspectos sociais e interacionais não são ponderados 

no processo de enunciação. 

Outro ponto que merece destaque é que, com base nos fundamentos dessa concepção 

teórica, a qualidade na organização do discurso é resultante da capacidade que o indivíduo tem 

de selecionar os seus pensamentos. Assim, a enunciação teria caráter individual e seria de 

autoria exclusiva do locutor. 
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Percebemos também que esta corrente caracteriza a língua como um sistema abstrato de 

regras linguísticas, de caráter imutável e fechado. Dessa forma, a linguagem assume uma função 

estritamente comunicativa, pois os aspectos sócio-históricos não são considerados relevantes 

para a construção dos enunciados. Para Bakhtin/Volochínov, 

 

O subjetivismo idealista, ao contrário (do objetivismo abstrato), só leva em 

consideração a fala. Mas ele também considera o ato da fala como individual 

e é por isso que tenta explicá-lo a partir das condições da vida psíquica 

individual do sujeito falante. E esse é o seu próton pseudos (2014, p. 113). 

 

Diante do exposto, constatamos que tanto o objetivismo abstrato quanto o subjetivismo 

idealista não reconhecem o caráter interindividual da linguagem como a principal característica 

da enunciação. A enunciação é resultante da interação entre um locutor e um interlocutor. A 

língua constitui o elemento facilitador da interação verbal, pois, por meio dela, os sujeitos 

estabelecem um diálogo que, para Bakhtin/Volochínov, “no sentido estrito do termo, não 

constitui, é claro, senão uma das formas, é verdade que das mais importantes, da interação 

verbal” (2014, p.127). Sendo assim, o diálogo permite a comunicação verbal e, por isso, pode 

ocorrer tanto na modalidade oral quanto escrita. 

É importante ressaltar que a enunciação representa apenas uma parte do elo de 

comunicação verbal, tendo em vista que esse processo é ininterrupto e traz características 

socioideológicas do locutor, estabelecendo uma relação que não pode ser compreendida fora do 

contexto de produção. Diante disso, a comunicação verbal mantém um vínculo com os fatores 

extralinguísticos que funcionam como um complemento no processo de significação. 

Sendo assim, é importante que a enunciação seja analisada como um todo, e não a partir 

de partes segmentadas, como propõe a linguística. Essa prática permite que as palavras sejam 

estudadas a partir de uma visão individual e imediata, contudo, a enunciação se realiza a partir 

da comunicação verbal que permite o contato com outros enunciados ditos por sujeitos distintos, 

promovendo uma relação dialógica. Para Bakhtin/Volochínov, 

 
A primeira palavra e a última, o começo e o fim de uma enunciação permitem-

nos já colocar o problema do todo. O processo da fala, compreendida no 

sentido amplo como processo de atividade de linguagem tanto exterior como 

interior, é ininterrupto, não tem começo nem fim. A enunciação realizada é 

como uma ilha emergindo de um oceano sem limites, o discurso interior 

(2014, p.129). 

 

 Assim, as construções das enunciações serão regulamentas pelo locutor e pelas 

circunstâncias em que são produzidas, pois, segundo Bakhtin/Volochínov (2014), a enunciação 
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representa a realidade da linguagem e sua estrutura é socioideológica. Considerando que a 

linguagem é uma forma de interação, os autores citados a priori elencam algumas proposições 

em relação à língua, na obra Marxismo e Filosofia da linguagem: 

 

1. A língua como sistema estável de formas normativamente idênticas é 

apenas uma abstração científica que só pode servir acertos fins teóricos e 

práticos particulares. Essa abstração não dá conta de maneira adequada da 

realidade concreta da língua. 

2. A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza 

através da interação verbal social dos locutores. 

3. As leis da evolução linguística não são de maneira alguma as leis da 

psicologia individual, mas também não podem ser dissociadas da atividade 

dos falantes [...]. 

4. [...] a criatividade da língua não pode ser compreendida independentemente 

dos conteúdos e valores ideológicos que a ela se ligam 

[...]. 

5. A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social. A enunciação 

como tal só se torna efetiva entre falantes (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, 

p. 131-132, grifos do autor). 

 

Portanto, a língua possibilita muito além de uma troca de informações entre locutor e 

interlocutor, pois ela permite que o sujeito exteriorize os seus pensamentos e desejos que se 

materializam em palavras carregadas de sentido. A palavra representa um elo entre o enunciador 

e o enunciatário, já que a enunciação “é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo 

representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor”. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014, p. 116). Portanto, é no processo de interação que a linguagem se constitui. 

 

 

4.4 Questões de estilística no ensino da língua 

 

A obra Questões de Estilística no Ensino da Língua, traduzida por Grillo e Américo, foi 

publicada no ano de 2013 e é fruto de anotações feitas por Bakhtin em relação comportamento 

linguístico dos alunos, durante sua experiência como docente na Rússia, em 1940. O livro é 

composto por: Apresentação; Lições de Gramática do professor Mikhail M. Bakhtin, escrita 

por Brait; Notas das tradutoras Grillo e Américo; Questões de estilística no ensino da língua, 

escrito por Bakhtin; Notas de edição russa de Botcharov e Gogotichvíli; Sobre o texto de 

Bakhtin, escrito por Gogotichvili; e, por fim, Bakhtin, Vinográdov e a estilística, escrito por 

Grillo e Américo.  



70 

 

 

No livro encontramos estratégias metodológicas de ensino do período composto, 

partindo do método sociológico e levando em consideração o caráter ideológico do signo 

linguístico. Segundo Brait (2013, p.9), a obra “possibilita o conhecimento das frentes em que 

Bakhtin atuava, incluindo sua condição profissional e seu diálogo polêmico com os métodos de 

ensino de língua materna existentes na Rússia naquele momento” e revela a preocupação do 

autor com a forma abstrata como a língua era ensinada aos alunos. 

As discussões em torno do ensino de língua são bem antigas de modo que muitos 

autores, a exemplo de Geraldi (2011), Antunes (2003), buscam refletir sobre as falhas e os 

acertos cometidos nas aulas de língua. No início do século XX, Bakhtin também trouxe à tona 

a crise no ensino de língua analisando especialmente o ensino de gramática e enfatizando como 

as aulas estavam distantes de uma perspectiva dialógica.  Para tanto, o autor apresentou a 

estilística como uma importante aliada no aprendizado da gramática, pois uniria a prática 

(estilística) ao conhecimento (gramática). A fim de compreender um pouco melhor a proposta 

do autor Russo, vejamos o significados dos verbetes estilística e estilo, segundo o Dicionário 

de termos linguísticos: 

 

Estilística. Parte da linguística, cujas tarefas são: a) estudo dos diferentes 

estilos, incluindo os estilos individuais e de gêneros; b) estudos dos meios de 

avaliação expressivo-emocionais dos diferentes recursos linguísticos tanto no 

eixo paradigmático (isto é, no sistema de dada língua – “estilística da língua”), 

quanto no eixo sintagmático, isto é, do ponto de vista de seu emprego em 

diferentes esferas das relações discursivas (“estilística da fala”) [...]. 

 

Estilo. Um dos diferentes modos de diferenciação da língua; subsistema 

linguístico com seu léxico peculiar, bem como com composições, usos e 

construções fraseológicas, distinguindo-se de outros modos por meio dos 

recursos expressivo-avaliativos de composição de seus elementos e 

normalmente ligado a determinadas esferas de uso do discurso [...] (apud 

BAKHTIN, 2013, p. 96). 
 

O significado dos verbetes revela que a estilística russa não se restringia aos estudos 

literários, mas ocupava-se também das discussões sociolinguísticas e de análise do discurso 

contemporâneo. Os primeiros estudos em relação à estilística ocorreram no século XVII, 

quando Mikail Lomonóssov escreveu o livro Retórica. Além disso, ele é autor da Gramática 

da língua russa e criador da teoria dos três estilos (elevado, médio e baixo). 

A estilística se firmou enquanto ciência no final do século XIX, a partir das pesquisas 

de Aleksandr Potebniá e Aleksandr Vesslóvski que estudaram, respectivamente, a relação entre 

pensamento e linguagem e o desenvolvimento histórico dos gêneros literários.  
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É importante ressaltar também as diferenças que são identificadas entre a estilística de 

Bakhtin e  Vinográdov. Enquanto o primeiro valoriza a estilística metalinguística, o segundo, 

prefere a estilística linguística. Para Grillo e Américo (2013, p. 114), “enquanto Bakhtin 

concebe a natureza linguística como dialógica por princípio, Vinográdov a vê como 

monológica, sendo que os elementos dialógicos (dramáticos) sempre estarão sujeitos à intenção 

do autor na obra literária”. Dessa forma, nota-se que a obra de Bakhtin traz influências da 

estilística russa sem deixar de mostrar, é claro, toda a originalidade do autor. 

Bakhtin analisava as organizações linguísticas presentes nas redações feitas pelos alunos 

e, a partir dos registros, organizava as aulas. Após a leitura e análise de trezentas redações 

escritas por discentes de 8ª série, o autor identificou que os jovens não utilizavam o período 

composto por subordinação sem conjunção, ou seja, eles não conheciam o papel da estilística 

na construção textual.  

Com base nas observações, organizou o artigo, Questões de estilística nas aulas de 

língua russa no ensino médio, objetivando discutir o ensino de gramática normativa aliado ao 

dialogismo. Para Bakhtin, era preciso romper as barreiras existentes entre a gramática, a leitura 

literária e as regras de oralidade. Todos esses conhecimentos em conjunto deveriam contribuir 

para que o sujeito adquirisse a sua identidade linguística e compreendesse os efeitos de sentido 

provocados na escolha das palavras que compõem o enunciado. 

Sabemos que “na prática, muito raramente o professor dá e sabe dar explicações para as 

formas gramaticais estudadas. Às vezes ele até aborda a estilística nas aulas de literatura (aliás, 

muito pouco e de modo superficial), mas o conteúdo das aulas de língua materna é a gramática 

pura” (BAKHTIN, 2013, p. 23). Dessa forma, para alcançar bons resultados na proposta de 

aliar a gramática à estilística por meio do período composto, seria necessário fazer com que os 

alunos apreciassem o período composto por coordenação sem conjunção para que, em seguida, 

pudessem analisar estilisticamente o novo modelo. 

A obra escrita por Bakhtin traz de forma clara e didática alguns procedimentos para que 

os docentes compreendam como trabalhar o período composto por coordenação sem conjunção, 

favorecendo tanto o conhecimento gramatical quanto estilístico. Vejamos abaixo o modelo 

adotado por Bakhtin: 

 
Pelas minhas observações e pela minha experiência, esse trabalho deve ser 

organizado do seguinte modo. Ele deve basear-se em uma análise detalhada 

das frases a seguir: 

1) Triste estou: o amigo comigo não está. (Puchkin) 

2)  Ele começa a rir – todos gargalham. (Puchkin) 

3) Acordei: cinco estações tinham ficado para trás. (Gógol) (2013, p.30). 
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Após a leitura expressiva das frases, de modo que a turma pudesse identificar a 

combinação dos elementos artísticos para significação do texto, a análise da frase número 1 

seguiu as seguintes etapas: 

 

Quadro 04 – Proposta de Bakhtin para análise do período composto por subordinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bakhtin, 2013, p.30-33. 

 

A realização de cada uma das etapas foi feita em conjunto com a classe, promovendo 

um ambiente de discussão sobre as mudanças ocorridas a cada nova ação. É importante que os 

alunos compreendam o papel da conjunção na frase como também percebam que, muitas vezes, 

a presença da conjunção pode comprometer a expressividade que se dá por meio dos sinais de 

pontuação, entonação na leitura, entre outros. Após a realização da atividade, conclui-se que a 

presença da conjunção acarretou nas seguintes mudanças: 

 

a) A relação lógica entre orações simples, revelada e posta em primeiro plano, 

enfraqueceu a relação emocional e dramática entre a tristeza do poeta e a 

ausência do amigo; 

b) Diminui-se drasticamente a carga entonacional, tanto em cada uma das 

palavras quanto em todo período: o papel da entonação foi substituído pela 

conjunção lógica fria; agora, há mais palavras no período, porém bem menos 

espaço para a entonação; 

c) A gramatização da palavra por meio da mímica e do gesto tornou-se 

impossível; 

d) Diminui-se a capacidade do discurso de produzir imagens; 

e) O período parece ter passado ao registro mudo, tornou-se mais adaptado à 

leitura silenciosa do que à leitura expressiva em voz alta; 
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f) A oração perdeu sua concisão e tornou-se menos agradável aos ouvidos 

(BAKHTIN, 2013, p. 33-34). 

 

Sendo assim, foi possível evidenciar que nessa frase especificamente a ausência da 

conjunção contribuía para a promoção de mais dramaticidade, ou seja, a presença da conjunção 

alteraria os efeitos de sentido. 

Dando continuidade, a frase número 2 e 3 também foram analisadas com base nas etapas 

elencadas acima. Assim como ocorreu no exemplo número 1, os alunos perceberam que as 

conjunções interferiam na vivacidade da língua e isso comprometia o significado da frase, pois 

os elementos dramáticos presentes por meio da leitura deixavam de ter destaque. Ressaltamos 

também que a escolha das conjunções para os períodos fomentavam um ambiente de debate, 

pois era necessário selecionar uma palavra que mantivesse o sentido proposto inicialmente. 

 Nessa perspectiva, o professor não adotaria os procedimentos teóricos em detrimento 

da análise das frases dentro do contexto. Com base na proposta de Bakhtin, o estudo das orações 

era realizado por meio das frases literárias e, em seguida, a partir dos enunciados cotidianos, 

promovendo sempre um ambiente de interação verbal. 

A compreensão da diferença de efeitos produzidos por um período com e sem 

conjunção, a exemplo de: “Estou muito cansado: tenho trabalhado demais ou Estou muito 

cansado, porque tenho trabalhado demais” (BAKHTIN, 2013, p.16), garantiria mais autonomia 

aos alunos nas construções textuais orais e escritas. Inclusive, reafirmaria o quanto utilizamos 

inconscientemente o período composto sem conjunção nos enunciados que produzimos 

cotidianamente. A estratégia apontada por Bakhtin mostrou que  

 

A composição sintática da linguagem dos alunos melhorou 

significativamente. [...] A mudança da forma sintática resultou também em 

uma melhora geral do estilo dos alunos, que se tornou mais vivo, metafórico 

e expressivo, e o principal: começou a revelar-se nele a individualidade do 

autor, ou seja, passou a soar a sua própria entonação (2013, p. 17).  

 

Dessa forma, percebe-se que a análise da composição sintática contribui também para 

que o aluno perceba que muitas vezes é possível construir sentenças diferentes com as mesmas 

palavras, respeitando as normas gramaticais. Contudo, é preciso reconhecer que essas 

mudanças no interior da sentença também acarretam em mudanças de sentido. Essas distinções 

revelam como a linguagem é dinâmica e pode ser usada de forma criativa. Conforme Bakhtin 

(2013, p 28), “sem a abordagem estilística, o estudo da sintaxe não enriquece a linguagem dos 

alunos [...] não lhes ajuda a criar uma linguagem própria; ele os ensina apenas a analisar a 
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linguagem alheia já criada e pronta”. Esse deve ser o maior objetivo de quem ensina a língua: 

capacitar o sujeito para que utilize a linguagem de forma consciente. 

Assim, percebemos que a proposta de trabalho suscitada por Bakhtin a partir da 

estilística contribuiu significativamente para que os alunos compreendessem como a língua é 

viva e dinâmica. Faz-se importante ressaltar que a análise estilística também proporciona a 

reflexão da gramática, pois a escolha de cada palavra exige a compreensão de quais vocábulos 

podem ser combinados, ou seja, nesse exercício, as regras gramaticais são aprendidas no 

contexto e não isoladamente. 

Além disso, outro ponto citado por Bakhtin foi a qualidade dos manuais didáticos que, 

segundo o autor, “desorientam” tanto o professor quanto os alunos. Os exercícios, que parecem 

ser orientados aos aspectos estilísticos e relacionados com seleção dos sinônimos gramaticais, 

de fato não abordam esses aspectos” (2013, p. 66), pois existe apenas uma proposta de repetição 

de atividades sem propiciar uma reflexão semântica a partir das alterações sintáticas. A exemplo 

disso, podemos citar a transformação de orações subordinadas desenvolvidas em orações 

reduzidas, pois nos manuais didáticos vemos uma orientação para compreensão de uma técnica 

puramente gramatical em detrimento da reflexão que essas mudanças provocam no sentido do 

período. Conforme Bakhtin ressalta no exemplo abaixo: 

 

A notícia que eu ouvi hoje me interessou muito. 

A notícia ouvida por mim hoje me interessou muito. 

 

Ambas são gramaticalmente corretas. A gramática permite as duas formas. 

Mas quando devemos escolher uma ou outra? Para responder a essa pergunta, 

é preciso entender os aspectos estilísticos positivos e negativos, isto é, a 

especificidade estilística de cada uma dessas formas. O professor deve 

mostrar, de um ponto que seja bem acessível aos alunos, o que perdemos e o 

que ganhamos ao escolhermos uma ou outra dessas frases (2013, p. 25). 

  

Apesar de os exemplos estarem gramaticalmente corretos, é preciso pensar se ambas as 

frases produzem o mesmo efeito de sentido. Na primeira frase, notamos que os vocábulos em 

destaque são “notícia” e “eu”, enquanto na segunda, apenas “notícia” é a protagonista, ou seja, 

houve uma mudança na especificidade estilística. Com base nessa constatação, é pertinente 

questionar os alunos se podemos conferir maior destaque para qualquer palavra da frase e, a 

partir das respostas, compreender um pouco mais sobre a função sintática, bem como estilística 

de algumas palavras. 

Não podemos deixar de mencionar o conceito de enunciado concreto proposto por 

Bakhtin (2013), já que, para ele, enunciado é diferente de oração. O enunciado é uma unidade 



75 

 

 

concreta do ato comunicativo, já a oração constitui uma unidade abstrata. Sendo assim, existem 

algumas diferenças entre o enunciado concreto e oração, conforme comprovamos abaixo: 

 O enunciado possui uma autoria e a oração não; 

 O enunciado é uma unidade concreta da comunicação e a oração é uma unidade 

da língua; 

 O sentido do enunciado depende dos sujeitos envolvidos na comunicação e o 

sentido da oração depende das escolhas gramaticais; 

 O enunciado revela elementos valorativos da realidade e a oração não pressupõe 

aspectos do contexto de produção; 

Nesse sentido, comprovamos que o enunciado concreto se realiza por meio da interação 

verbal, ou seja, ele se constitui na relação do eu com o outro e essa troca interfere diretamente 

na sua produção. Sendo assim, não há como ensinar a gramática a partir de frases prontas e fora 

do contexto de produção. A análise dos enunciados em situações concretas de produção vai 

mostrar além dos elementos linguísticos, pois o processo de construção do discurso apresenta 

elementos estilísticos importantes utilizados pelo sujeito-enunciador, já a análise de orações 

não propicia esse conhecimento. 

Como o enunciado concreto se dá a partir da relação do texto verbal (palavra) com o 

extraverbal (contexto social), sua interpretação ocorre com base nos recursos linguísticos e na 

observação do tempo e espaço de produção. Para Bakhtin (2002, p.274), o enunciado é “real 

unidade da comunicação discursiva”, isto é, o discurso é produto das enunciações concretas dos 

sujeitos. Por isso é tão relevante diferenciar o enunciado da oração, já que a oração prima apenas 

pela dimensão gramatical, enquanto o enunciado possui autoria e endereçamento. 

A obra bakhtiniana “aborda de modo responsável e singular as questões teóricas e 

metodológicas dos contextos acadêmico e educacional russo do século XX. Por isso mesmo, é 

capaz de dialogar com o leitor brasileiro contemporâneo (GRILLO; AMÉRICO, 2013, p. 114-

115). No livro, Questões de estilística no ensino da língua, são propostas novas estratégias para 

o ensino dialógico da gramática em contraposição às práticas escolásticas. Sem dúvida, os 

exemplos enumerados contribuem para que vejamos como a materialidade linguística pode ser 

estudada por meio de relações dialógicas de modo que a língua não seja compreendida como 

um sistema que aponta regras e exceções para a construção de enunciados, mas que o indivíduo 

seja capaz de combinar as palavras a partir dos conhecimentos interiorizados, construindo 

enunciados de modo responsivo e alcançando os objetivos propostos no ato comunicativo. 
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Nessa perspectiva, identificamos a necessidade de diferenciar o escolasticismo do 

dialogismo tendo em vista que na primeira concepção não há uma preocupação em construir 

dialogicamente o conhecimento e, segundo Brait (2013), o maior objetivo da aula de língua 

deve ser propiciar ao aluno a construção autônoma e consciente de textos orais e escritos. E o 

ensino escolástico da gramática não observa os significados estilísticos dos enunciados 

produzidos cotidianamente pelos sujeitos, acarretando em uma reprodução automática de 

estruturas gramaticais.  

Além disso, reconhecemos a estilística como uma alternativa para o ensino de gramática 

normativa, tendo em vista que por meio dela a palavra ultrapassa a ideia de objeto e assume 

uma posição de sentido variável que se altera a depender da comunicação dialógica 

(BAKHTIN, 2002). Contudo, para que a palavra seja estudada para além dos elementos 

linguísticos, é necessário que os envolvidos no processo de ensino – aluno e professor – 

assumam efetivamente a posição de locutor e interlocutor. Assim, será possível garantir que 

realmente ocorra uma atividade discursiva na qual os enunciados apontam “tanto para o 

fechamento quanto para a abertura de sentidos” (GERALDI, 2011, p.78). 

O ensino de gramática normativa a partir da estilística pauta-se na ideia de que o 

importante é a construção do conhecimento e não o reconhecimento de estruturas, pois a 

atividade linguística é permeada de elementos que são escolhidos no processo de interação 

verbal, portanto, faz-se importante identificar as razões que levam a escolha desses recursos 

expressivos. Conforme Brait, 

 

Não é apenas a articulação entre gramática e estilística que está em jogo, ou a 

interação professor-aluno como forma de construção de conhecimento, 

embora esses dois aspectos sejam componentes do todo e estejam 

contemplados pela teoria e pela metodologia por ele proposta. É antes de tudo 

um conceito dialógico de linguagem (2013, p.17). 

 

 Sendo assim, por meio dos recursos linguísticos, identificamos aspectos sociais, 

históricos e pessoais que são incorporados, mesmo de que forma inconsciente, aos enunciados 

concretos. É justamente nessa relação dialógica que verificamos a concepção de linguagem para 

Bakhtin e, consequentemente, compreendemos que um texto “ao participar de uma atividade 

de análise linguística, de ensino de elementos gramaticais, ajuda a reconhecer, nos elementos 

gramaticais, marcas apreciativas e valores enunciados por elas” (ROCHA; BRAIT, 2013, 

p.323). 

 Dessa forma, a proposta teórico-metodológica feita por Bakhtin em Questões de 

estilística no ensino da língua fundamenta-se na ideia de que não é possível estudar a linguagem 
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fora do contexto de produção dos enunciados, pois os recursos linguísticos estão intimamente 

relacionados à interação discursiva. Portanto, concluímos que a gramática normativa deve ser 

ensinada levando em consideração o dinamismo da linguagem, garantindo a materialidade dos 

enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

5 ENSINO DE GRAMÁTICA NORMATIVA: OS DISCURSOS ORAIS DAS 

PROFESSORAS 

 

 

Minhas palavras são a metade de um diálogo obscuro 

Continuando através de séculos impossíveis. 

Agora compreendo o sentido e a ressonância 

Que também trazes de tão longe em tua voz. 

Nossas perguntas e respostas se reconhecem 

Como os olhos dentro do espelho. 

 

Cecília Meireles 

 

 

  

 Os dados gerados nas rodas de conversa realizadas com as docentes são analisados neste 

capítulo, observando as concepções sobre o ensino de língua portuguesa e de gramática, os 

procedimentos metodológicos, bem como os objetivos do ensino. As informações geradas nos 

encontros permitiram uma reflexão de como tem ocorrido o ensino de gramática na primeira 

série do ensino médio, pois os enunciados trazem marcas significativas da prática docente.  

 

 

5.1 Rodas de conversa: a produção descontraída dos enunciados 

  

As rodas de conversa foram divididas em quatro momentos de modo que pudéssemos 

alcançar o objetivo proposto para a pesquisa. As discussões aconteceram em grupo durante o 

horário das Atividades Complementares, pois todas as docentes de língua portuguesa da 

primeira série do Ensino Médio se reúnem todas as quartas-feiras para o planejamento da 

disciplina. As análises dos dados estão descritas a seguir. 

 

 

5.1.1 Primeiro encontro: concepções sobre o ensino língua portuguesa e de gramática  

 

Na abertura do texto “Língua e ensino: políticas de fechamento”, Mendonça apresenta 

um relato imaginário para a discussão do ensino da gramática e, por isso, selecionamos o texto 

para iniciar o primeiro encontro. Vejamos: 
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- Você dá aulas de quê? 

- Linguística. 

- Ah! (silêncio). 

Ou: 

- Você dá aulas de quê? 

- Gramática. 

- Ah, matéria importante, né? (ou: Que chato!) 

Ou ainda: 

Você dá aula de quê? 

- Língua. 

- Língua portuguesa ou língua? 

- Língua portuguesa. 

- Ah, gramática! (2004, p. 233). 

 

Diante dos aspectos que podem ser suscitados por meio das situações apresentadas, 

percebemos que há uma dúvida sobre o que se ensina na aula de língua portuguesa, já que a 

gramática normativa tem ocupado grande parte do tempo destinado ao estudo da linguagem. 

Partindo dos questionamentos propostos na situação imaginária, buscamos identificar qual das 

situações é mais condizente com a realidade atual da instituição pesquisada e qual a concepção 

de gramática das docentes. 

As professoras concordaram unanimente que as situações dois e três são as mais 

comuns, pois realmente existe uma dificuldade em diferenciar língua portuguesa e gramática, e 

estudo de regras e nomenclaturas acarreta na insatisfação dos alunos em relação à disciplina. 

Além disso, sinalizaram que o vocábulo “linguística” é pouco conhecido na Educação Básica 

e, mesmo durante a formação superior, as disciplinas da área se restringiam a duas ou três e as 

discussões realizadas pareciam muito distantes do dia a dia na sala de aula. A professora Regina 

externou sua opinião sobre a ligação existente entre o ensino de língua e o ensino de gramática: 

 

A gente percebe, principalmente no âmbito da escola pública, que não tem 

como fugir dessa relação entre ensino de língua portuguesa e ensino de 

gramática. Tanto os alunos e até mesmo nós, professores, não adquirimos uma 

formação plena para desvincular esse ensino de gramática e língua portuguesa. 

(RODA DE CONVERSA, 20/12/17). 

 

Nesse sentido, constatamos que apesar de todas as discussões acerca do objeto de estudo 

da linguagem, ainda há uma dificuldade por parte dos envolvidos no processo educativo de 

compreender o verdadeiro objetivo da aula de língua portuguesa e o papel da gramática nesse 

processo. Bunzen (2006, p.158) sugere “que o professor trabalhe com uma política de ensino 

de língua fortalecedora das práticas sociais dos alunos em contextos sociais específicos, pois 

não podemos negar o conflito intercultural que tem lugar na escola”, portanto, é preciso garantir 

práticas de ensino da língua livres de artificialismo e instrumentalismo. 
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Na etapa final da educação básica, há uma revisão dos conteúdos trabalhados no ensino 

fundamental, privilegiando demasiadamente a gramática. Segundo Travaglia (2009, p.24), “a 

gramática é concebida como um manual com regras de bom uso da língua a serem seguidas por 

aqueles que querem se expressar adequadamente”. Essa concepção é conhecida como gramática 

normativa e é adotada nas escolas e demais espaços formais já que dita as regras do bom uso 

da língua.  

Ao tratar sobre qual gramática ensinar na escola, as docentes enfatizaram que é 

necessário que a escola cumpra o seu papel de ensinar a norma padrão da língua já que essa é a 

modalidade prestigiada nos espaços extraescolares. Vejamos abaixo: 

 

As exigências do mercado é a gramática normativa. É a norma culta. Só que 

precisamos trabalhá-la dentro de um contexto (RODA DE CONVERSA, 

FABIANA, 20/12/17). 

 

Também acredito que a gramática normativa deve ser trabalhada (RODA DE 

CONVERSA, MARTA, 20/12/17). 

 

Trabalhamos a gramática normativa a partir do livro Português: Linguagens e 

até que a gramática apresentada nele é bem contextualizada e discursiva 

(RODA DE CONVERSA, REGINA, 20/12/17). 

 

Eu acredito que o papel da escola é mesmo trabalhar com a gramática 

normativa. Claro que sem incentivar o preconceito... mas precisamos dela para 

fazer o vestibular, um concurso... então, não podemos fugir disso” (RODA 

DE CONVERSA, GABRIELA, 20/12/17). 

 

Percebemos que as falas das docentes estão em consonância com a ideia 

apresentada por Travaglia (2009), já que a gramática normativa privilegia o estudo da 

norma culta, indicando quais são as formas de uso da língua que são aceitas socialmente.  

Para Possenti há três possibilidades básicas de conceituar gramática: 

 

1. Conjunto de regras que devem ser seguidas por aqueles que querem falar 

corretamente. 

2. Conjunto de regras que um cientista dedicado ao estudo de fatos da língua 

encontra nos dados que analisa a partir de uma certa teoria e de um certo 

método. 

3. Conjunto de regras que o falante aprendeu e das quais lança mão ao falar 

(apud GERALDI, 2006, p.47-48). 

 

A primeira concepção está atrelada à gramática normativa já que aborda os fatos da 

língua padrão. A segunda refere-se à gramática descritiva, pois descreve e registra mecanismos 

linguísticos. Já a terceira diz respeito à gramática internalizada e representa o conhecimento 
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gramatical que o falante domina. Dessa forma, percebemos que os tipos de gramática são bem 

distintos e, por isso, é preciso definir cuidadosamente os objetivos de trabalho a partir das 

especificidades.  A professora Regina menciona dois tipos de gramática – internalizada e 

normativa, respectivamente -  ao expor sobre o ensino de gramática: 

 

Nós temos que respeitar e valorizar o conhecimento do aluno. Ele já tem uma 

linguagem que cumpre efetivamente o poder de comunicação que é um 

princípio máximo das aulas de Língua Portuguesa, mas ele (o aluno) vem para 

a escola buscar algo que ele não domina e o que ele não domina: é a gramática 

normativa. Então, a gente precisa ensinar (RODA DE CONVERSA, 

20/12/17). 

 

Nesse sentido, identificamos que a docente reconhece que “todo falante nativo de 

português sabe português” (MENDONÇA, 2004, p.238), ou seja, conhece a gramática de sua 

língua e consegue se comunicar. Essa concepção de gramática revela que o sujeito/falante 

aprende a língua por meio das relações sociais, permitindo a construção de hipóteses sobre o 

seu funcionamento.  

Contudo, no trecho acima, a docente também ressalta que o aluno chega à escola sem o 

domínio da gramática normativa e que é preciso garantir esse conhecimento. Antunes (2009) 

também enfatiza a importância dos estudos gramaticais, pois não existe língua sem gramática, 

mas, o que se propõe é um ensino relevante, permitindo a compreensão do funcionamento da 

língua em eventos interativos. 

Outro ponto abordado pelas docentes é que os alunos da primeira série do EM utilizam 

muitas gírias em contextos inadequados. Essa realidade mostra que é importante desenvolver 

um trabalho de conscientização sobre o uso da língua a depender do contexto. Entretanto, 

conforme Geraldi (2011), o ensino dessa gramática normativa não pode partir de uma visão 

limitada da língua como também não deve estigmatizar o conhecimento dos alunos criando uma 

ideia de “incompetência linguística”. 

Diante do exposto, percebemos que a concepção de gramática adotada nas aulas de 

língua portuguesa deve contribuir para que o aluno aprimore suas habilidades linguísticas de 

modo que ele utilize a língua mais eficientemente, isto é, não precisamos extinguir os 

conhecimentos que já possuem, mas sim ampliar as possibilidades e os recursos para a 

construção dos enunciados. 
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5.1.2 Segundo encontro: reflexões sobre os conteúdos no ensino de gramática 

 

 A segunda roda de conversa foi iniciada a partir da leitura do poema O assassino era o 

escriba escrito por Paulo Leminski, vejamos abaixo: 

 
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. 

Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, 

regular como um paradigma da 1ª conjugação. 

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 

ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 

assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. 

Foi infeliz. 

Era possessivo como um pronome. 

E ela era bitransitiva. 

Tentou ir para os EUA. 

Não deu. 

Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 

A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 

conectivos e agentes da passiva, o tempo todo. 

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça (2013, p.158). 

 

 Após a leitura do poema, fizemos uma reflexão e ressaltamos que o texto é carregado 

de nomenclaturas que suscitam os conteúdos trabalhados no ensino da gramática normativa e 

que tanto “assustam” os alunos. As professoras ressaltaram que na primeira série do EM não 

abordam os conteúdos citados no texto, pois o estudo da gramática está mais voltado para 

semântica, fonética e estrutura e formação de palavras. Contudo, em muitos momentos, 

retomam alguns desses conceitos para a compreensão de outros conteúdos e percebem uma 

dificuldade por parte dos discentes para reconhecer as formas adequadas de emprego de 

determinadas construções linguísticas. Nesse sentido, a professora Marta ressaltou: 

 

Como temos um programa para “dar conta”, não temos muito tempo para 

retomar os conteúdos que os alunos têm dificuldade. Então, eu oriento e indico 

o que ele precisa estudar e sigo com o conteúdo (RODA DE CONVERSA, 

21/02/18). 

 

 

 Com base no trecho acima, percebemos que o ensino da língua portuguesa está voltado 

para o cumprimento da grade curricular, ao invés de contribuir para que o aluno compreenda e 

interprete a realidade com suporte nos mecanismos linguísticos que permeiam a sala de aula 

(GERALDI, 1997). Os conteúdos abordados na aula de gramática estão em consonância com a 

proposta do LDP, já que este é o principal recurso utilizado. Além disso, ressalta-se que as 

docentes sinalizaram a dificuldade de disponibilizar materiais extras, pois o colégio permite 
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impressões apenas para atividades avaliativas. Assim, todos os aspectos citados a priori 

constituem empecilhos para uma proposta desvinculada do dogmatismo. 

Dessa forma, percebe-se que a utilização do LDP como instrumento de ensino de 

gramática limita a compreensão da língua, pois “o manual apazigua, através de respostas bem 

dosadas, a inquietação criadora que leva o homem a questionar” (LEITE, 1983, p.102 apud 

BUNZEN; MENDONÇA, 2006, p.206), ou seja, os conceitos são apresentados como algo 

“pronto” ao invés de serem construídos.  

 É importante mencionar que as docentes enfatizaram a necessidade de trabalhar a 

gramática normativa de maneira contextualizada e sem imposição de nomenclaturas, conforme 

comprovamos abaixo: 

 

Hoje a gente não se preocupa em fazer os alunos decorarem nomenclaturas. A 

gente quer que eles entendam o conteúdo. Dizemos nomes, mas não existe 

uma preocupação na memorização (RODA DE CONVERSA, REGINA, 

21/02/18). 

 

 E a outra colega completou: 

 

A preposição, por exemplo, é uma classe com palavras tão pequenas e que têm 

um poder tão grande. Na frase, “-Você vai tomar suco de frutas ou suco com 

frutas?” A preposição muda completamente o sentido. Por isso, a gente tenta 

valorizar a palavra no contexto. Mas os alunos não dão “ousadia” para esse 

trabalho (RODA DE CONVERSA, FABIANA, 21/02/18). 

 

 

 A exposição feita pela professora Regina está em consonância com a proposta de 

Mendonça (2006) quando defende que as nomenclaturas constituem um saber científico e 

necessário para os alunos. Porém, o domínio desse saber deve ocorrer fundamentado na 

reflexão, resultando do desenvolvimento da competência discursiva. 

Em seguida, a docente Fabiana exemplifica uma situação de ensino de gramática a partir 

da estilística, pois o conhecimento é construído por meio da interação verbal e a partir de 

enunciados empregados cotidianamente (BAKHTIN, 2013). Espera-se que práticas 

significativas de análise da linguagem se façam presentes no dia a dia da sala de aula, 

permitindo que os alunos construam hipóteses e produzam discursos coerentes. 

 Constatamos que existe uma dificuldade por parte das docentes de adotarem 

metodologias que coloquem o aluno como autores de discursos que expressam as lacunas do 

conhecimento gramatical e, consequentemente, indicam como e quais conteúdos trabalhar. Sem 

dúvida, este representa um caminho para o ensino dialógico da gramática normativa que não 
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segue uma estrutura fixa de conteúdo, conforme propõe o livro didático, mas respalda-se na 

ampliação da possibilidade de “desenvolvimento de competências linguístico-gramaticais” 

(MENDONÇA, 2006, p.224). 

 

 

5.1.3 Terceiro encontro: estratégias metodológicas para o ensino de gramática 

 

 Iniciamos o encontro com a leitura de um trecho do livro “Emília no país da gramática” 

escrito por Monteiro Lobato a fim de que pudéssemos compreender como as docentes 

trabalham a gramática. 

 

Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu; e todos os dias vinha sentar-se diante de 

dona Benta, de pernas cruzadas como um oriental, para ouvir explicações de 

gramática. 

- Ah, assim, sim – dizia ele. – Se meu professor ensinasse como a senhora, a 

tal gramática virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma 

porção de definições que ninguém entende. Ditongos, fonemas, gerúndios... 

(2004, p. 7). 

 

 O excerto acima realça a prática de Dona Benta e do “professor” em relação às 

explicações de gramática. Pedrinho compartilha: “- se o meu professor ensinasse como a 

senhora, a tal gramática virava brincadeira”, ressaltando que nas aulas de Língua Portuguesa 

ele costuma estudar “ditongos, fonemas, gerúndios...”, isto é, as normas gramaticais. A fala do 

personagem explicita que esse estudo de nomenclaturas não é significativo para o aluno, pois 

se restringe a “decorar” regras que não são aplicadas ao contexto. Faz-se importante enfatizar 

também que esta realidade da década de 30 perpetua até os dias atuais, mostrando-nos a 

urgência de buscarmos novos caminhos para o ensino de língua portuguesa. Inclusive, a data 

da escrita do texto também chamou a atenção das docentes que enfatizaram o quanto é antiga a 

discussão sobre o ensino de gramática. 

 Com base no texto, questionamos as docentes sobre como trabalham a gramática em 

sala de aula e elas responderam que na maioria das vezes a gramática é trabalhada por meio das 

atividades propostas no livro didático. Também utilizam materiais da internet e exercícios de 

apoio da “Gramática Reflexiva: Texto semântica e interação” de Cereja e Magalhães, já que às 

vezes é preciso buscar novas alternativas para o trabalho em sala de aula. 

Atualmente, o livro de didático de português (LDP) constitui o principal recurso para o 

ensino de gramática, pois, normalmente, é o único material disponibilizado para os alunos. O 
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livro adotado na instituição pesquisada é o “Português: linguagens” de William Roberto Cereja 

e Thereza Cochar Magalhães, da Editora Saraiva, Edição de 2013, indicado pelo Programa 

Nacional do Livro Didático, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 10 – Livro didático de Português 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Segundo as docentes, o referido livro é um material de excelente qualidade, pois trabalha 

com a linguagem a partir de situações reais, facilitando a aprendizagem. Além disso, não há um 

enfoque apenas para a gramática já que também propõe atividades de oralidade, leitura e 

produção de texto. Outro ponto positivo elencado pelas docentes é o fato de o livro não 

apresentar erros, pois, em alguns casos, os manuais didáticos veiculam informações incorretas. 

Na concepção dos autores do LDP a linguagem permite que o homem expresse seu 

pensamento e se comunique com as pessoas que estão a sua volta. Contudo, não percebemos 

um enfoque para a linguagem como forma ou processo de interação, conforme Travaglia (2009) 

defende. Comprovamos isso na mensagem destinada aos estudantes na apresentação do livro: 

 

[...] Nesse mundo em movimento e em transformação, os estudos de 

linguagem ou de linguagens tornam-se cada vez mais importantes. É por meio 

das linguagens que interagimos com outras pessoas, próximas ou distantes, 

informando ou informando-nos, esclarecendo ou defendendo nossos pontos 

de vista, alterando a opinião de nossos interlocutores ou sendo modificados 

pela opinião deles. É pela linguagem que é expressa toda forma de opinião, de 

informação e de ideologia. 

[...] Também é por meio da linguagem ou das linguagens que o homem tem 

se expressado, no transcorrer da História, registrando o resultado de suas 
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ideias, emoções e inquietações em livros científicos ou filosóficos, nas artes 

plásticas, na música, na literatura _enfim, nas obras que constituem o rico 

acervo científico-cultural que temos hoje à nossa disposição. 

[...] Além disso, tem em vista ajudá-lo a compreender o funcionamento e fazer 

o melhor uso possível da língua portuguesa, em suas múltiplas variedades, 

regionais e sociais, e nas diferentes situações de interação social. 

Enfim, este livro foi feito para você, jovem sintonizado com a realidade do 

novo milênio que, dinâmico e interessado, deseja, por meio das linguagens, 

descobrir, criar, relacionar, pesquisar, transformar... viver intensa e 

plenamente. 

 

Um abraço, 

Os Autores (CEREJA; MAGALHÃES, 2013, p.3). 

  

As palavras dos autores não indicam uma reflexão da linguagem em uma amplitude 

maior como parte de um processo interativo entre o eu e o outro. O trecho “compreender o 

funcionamento e fazer o melhor uso possível da língua portuguesa, em suas múltiplas 

variedades, regionais e sociais, e nas diferentes situações de interação social” expressa a 

importância do respeito às diferenças e a valorização desses aspectos em situações de interação, 

pois, conforme afirma Bakhtin (2014), toda atividade humana se concretiza por meio da 

linguagem. 

As práticas de linguagem surgem da interação verbal entre os sujeitos e devem ser 

constantemente avaliadas pelos docentes de modo que indique caminhos para a definição das 

metodologias.  Contudo, a professora Marta sinalizou que o ensino de Língua Portuguesa a 

partir das práticas de linguagem é muito limitado, pois os alunos não participam da aula 

dificultando que o conhecimento linguístico seja construído por meio da interação verbal. 

Sendo assim, recorre aos exemplos proposto no LDP que se distancia da realidade da sala de 

aula. Segundo Rojo, é preciso  

 

Lidar com os aspectos discursivos dos textos em sua efetividade, reconhecer 

os interdiscursos e as diversas linguagens sociais presentes nos textos orais e 

escritos, encarar a fala oral pública como um objeto letrado sobre o qual a 

escola tem um papel, trabalhar as propriedades formais e estilísticas da 

linguagem em sua relação com o funcionamento dos textos e discursos são 

atividades – centrais, no processo de letramentos – que ainda estão longe da 

realidade dos LDs que circulam em nossa rede pública hoje (2007, p.98-99). 

 

 Nesse sentido, percebemos que os LDP não trazem uma proposta em que a linguagem 

é trabalhada de modo ativo e a partir dos enunciados construídos na interação verbal. Ao 

contrário, sobressai um ensino que parte de textos como produto, ou seja, não é possível analisar 

as condições de produção ativa para que o ensino-aprendizagem seja significativo. Essa 
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característica contradiz a ordem metodológica proposta por Bakhtin (2014), pois o texto é 

desvinculado do contexto e isso interfere diretamente na atribuição de sentidos.  

 Diante das limitações presentes na sala de aula em relação ao ensino dialógico de 

gramática e ciente de que o LDP é o principal recurso da aula de LP, a professora Regina tece 

elogios ao livro adotado na instituição: 

 

Gosto muito do livro Português Linguagens porque os textos são atuais e 

tratam de assuntos importantes e todas as atividades partem do texto. Só achei 

uma coisa ruim... agora, o livro será alterado a cada quatro anos e isso é 

complicado porque o ensino médio é composto por três séries. Além disso, os 

textos ficarão desatualizados (RODA DE CONVERSA, 28/02/18). 

 

  

Dessa forma, notamos que a docente avalia apenas que o ensino de língua portuguesa é 

realizado a partir de texto, mas não avalia que esses enunciados não são resultantes de um 

diálogo entre professor/aluno de modo que o aluno assuma a posição de enunciador. O que 

percebemos é que o texto funciona apenas como um elemento para auxiliar o aluno a responder 

uma lista de perguntas que privilegiam o conhecimento de nomenclaturas gramaticais. E, como 

defende Bakhtin,  

 

É necessário retirar os alunos do beco sem saída da linguagem livresca, para 

colocá-los no caminho daquela utilizada na vida: uma linguagem tanto 

gramatical e culturalmente correta, quanto audaciosa, criativa e viva. A 

linguagem livresca, impessoal e abstrata, que ainda por cima se gaba 

ingenuamente da erudição pura, é sinal de uma educação pela metade. Uma 

pessoa completamente adulta no sentido cultural não utiliza essa linguagem 

(2013, p.42). 

 

Sendo assim, não podemos manter uma postura tradicionalista, mas devemos observar 

a proposta da teoria dialógica da linguagem que defende que nenhum discurso é “puro”, pois 

sempre traz elementos de outros discursos como também deixa elementos para a construção de 

novos discursos. Assim, à medida que os enunciadores se manifestam, há um dialogismo 

promovido pela troca de informações de modo ativo e interativo. Constatamos no discurso da 

professora Fabiana uma iniciativa para o trabalho com a linguagem por meio da interação entre 

os sujeitos, contrapondo-se à visão artificial da linguagem: 

 

Esses dias eu entrei na sala e bati na mesa a fim de produzir um som. Os alunos 

perguntaram se eu estava pedindo silêncio, então eu perguntei como 

poderíamos nomear o som que foi produzido. Eles responderam: - toc, toc, 

toc. Em seguida questionei se alguém sabia como nomeávamos esse som e 

alguém respondeu que era uma onomatopeia. A partir disso iniciei a aula, 
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mostrando em que momentos podemos utilizar a onomatopeia e qual a sua 

importância (RODA DE CONVERSA, 28/02/18). 

 

A estratégia utilizada pela docente mostra que o ensino não parte de uma situação 

isolada, mas busca por meio da interação social fazer com que os alunos compreendam e 

utilizem adequadamente os recursos linguísticos. Essa ordem metodológica proposta pela 

docente contribui para que haja uma participação dos interlocutores na construção dos sentidos 

da linguagem. Nessa perspectiva, Bakhtin (2003, p.291) afirma que “o ouvinte que recebe e 

compreende a significação (linguística) de um discurso, adota simultaneamente, para com este 

discurso, uma atitude responsiva ativa”, isso evidencia que língua portuguesa pode ser ensinada 

a partir da comunicação verbal. 

Tendo em vista a apresentação feita pela professora, comentamos sobre a importância 

de ensinar a gramática a partir de situações reais de aprendizado em que seja possível 

contemplar as formas reais de uso da língua. Contudo, as docentes sinalizaram que nem sempre 

isso é possível, já que a carga horária da disciplina é de apenas três horas semanais que são 

divididas para as disciplinas de Literatura, Língua Portuguesa e Redação. 

A professora Gabriela sinalizou que a seção de interpretação de textos permite uma 

abordagem mais “livre” da linguagem, pois os alunos podem apresentar o seu ponto de vista e 

com base nos enunciados é possível conduzir uma discussão. Vejamos o relato da professora: 

 

Gosto da seção de interpretação de texto porque, apesar de existir um modelo 

para a resposta, os alunos têm a oportunidade de expressar o que pensam. 

Contudo, nem sempre eles participam das aulas. Percebo um certo 

“desinteresse’ por parte dos alunos... eles não querem expor a opinião... 

debater... (RODA DE CONVERSA, 28/02/18). 

 

No entanto, conforme Cunha (2015), as interpretações de texto propostas no LDP se 

limitam à identificação de elementos superficiais que são óbvios e que não permitem ao 

indivíduo uma reflexão sobre os aspectos histórico-sociais, ou seja, não há uma troca eficaz de 

informações entre o locutor/autor do texto e o interlocutor/aluno. Dessa forma, percebemos que 

as atividades de interpretação não exploram a linguagem de modo real e objetivo.  

Nesse sentido, Geraldi (1997, p.170) também enfatiza que o texto deve ser “um meio de 

estimular operações mentais e não um meio de, operando mentalmente, produzir 

conhecimentos. Não há perguntas prévias para se ler. Há perguntas que se fazem porque se leu”. 

Percebemos que o texto deve funcionar como ponte para novas discussões e descobertas, não 

devendo assumir um papel limitador do que é considerado “certo” ou “errado”. 
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Na Matriz de Referência Nacional da Língua Portuguesa (2011) há uma explanação de 

que na concepção discursivo-interacionista o trabalho com a linguagem realiza-se a partir de 

textos que são constantemente produzidos pelos sujeitos sociais. Nesse sentido, Cunha (2015, 

p.50) expõe que “todo texto tem um sujeito, um autor que age em função de um destinatário, 

ficando evidente a importância das relações enunciativas para a concepção de texto”, ou seja, o 

texto é um produto sociodiscursivo. 

A professora Regina, apesar de reconhecer a importância de trabalhar com o texto no 

ensino de gramática, apresenta suas limitações no dia a dia com a turma, já que os alunos da 

EJA muitas vezes não compreendem os textos e isso compromete o dialogismo. 

 

Como trabalho no noturno com a Educação de Jovens e Adultos, na maioria 

das vezes preciso ler os enunciados das questões com os alunos porque eles 

não compreendem a organização do texto. Preciso acompanhar e incentivar 

para que eles consigam responder (RODA DE CONVERSA, 28/02/18). 

 

A prática da docente contribui para os alunos permaneçam numa posição estática de 

letramento discursivo. A participação dos alunos, mesmo que limitada, contribuiria para que a 

professora elencasse elementos que podem ajudar na construção do seu planejamento de ensino. 

Além disso, os textos produzidos pelos alunos constituem indicativos dos conteúdos que 

precisam ser enfatizados no ensino de gramática, pois para Bakhtin,  

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 

e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional 

(2003, p.261). 

 

Então, percebemos que ao invés de repetir o conteúdo gramatical, é preciso refletir sobre 

o conteúdo, contribuindo para uma aprendizagem em que o conhecimento é produzido e não 

reproduzido (BAGNO, 1999). Sobre esse assunto, a professora Marta sinaliza como a gramática 

é abordada no LDP: 

 

Acho interessante que o livro não apresenta a gramática de modo 

descontextualizado. Inclusive, a seção é nomeada de “Língua: uso e reflexão”, 

indicando que a gramática é trabalhada de modo reflexivo e a partir de 

situações reais de uso da linguagem para que o aluno compreenda como as 

construções podem ser utilizadas no dia a dia (RODA DE CONVERSA, 

28/02/18). 
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Entretanto, sabemos que os manuais didáticos recebem severas críticas dos linguistas 

aplicados por trabalhar a língua fora do contexto de produção e a partir de situações abstratas, 

ou seja, não permite a construção do conhecimento com base nos enunciados que surgem na 

sala de aula. Britto corrobora com essa ideia ao afirmar que 

 

os compêndios atuais de gramática e os livros didáticos (e, em decorrência, a 

própria escola) não trazem as razões por que a Gramática Tradicional surgiu 

nem os fundamentos filosóficos e científicos que a motivaram, de modo que 

a metalinguagem e as definições a ela subjacentes ficaram esvaziadas de sua 

história e de um sistema de referência que lhe garantisse um sentido. Afinal, 

por que se define sujeito ou pronome do modo como se faz? Trata-se de 

rótulos vazios que recobrem os termos identificados por um determinado 

procedimento heurístico, ou são síntese de uma forma de representação da 

linguagem? Com isso, a análise de fatos linguísticos perdeu sua dimensão 

criadora e os vínculos com a realidade linguística, tornando-se uma espécie de 

puzzle sem maior valor científico (2000, p.124-125). 

 

 

Dessa forma, concluímos que livro didático é um importante recurso didático na escola 

pública, no entanto, perpetuam a resolução de exercícios descontextualizados que não permite 

ao aluno a reflexão da língua em contextos comunicativos e por isso é necessário buscar 

caminhos para que os discentes compreendam os significados estilísticos da palavra, 

capacitando-os para o uso efetivo da língua em contextos orais e escritos. Portanto, precisamos 

incentivar práticas de ensino da gramática normativa a partir de contextos reais de interação 

que permitam uma análise estilística da língua. 

 

 

5.1.4 Quarto encontro: objetivos para o ensino de gramática 

 

A roda de conversa foi iniciada com leitura do poema “Aula de Português” de Carlos 

Drummond de Andrade a fim de refletir sobre o porquê do ensino de gramática. A escolha do 

poema justifica-se principalmente pelos versos finais que exprimem que “o português são dois: 

o outro é mistério”. Vejamos o texto na íntegra a seguir: 

 

AULA DE PORTUGUÊS 

 

A linguagem 

na ponta da língua, 

tão fácil de falar 

e de entender. 
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A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que ela quer dizer? 

 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a prima. 

 

O português são dois;  

o outro, mistério. 

 (ANDRADE, 2002, p.1089). 

 

  

Após a leitura do poema, as docentes expuseram sobre a riqueza da língua portuguesa 

que abarca um conjunto de palavras capazes de assumir múltiplos sentidos a depender do 

contexto. Em seguida, refletiram sobre o título do poema e concluíram que na aula de língua 

portuguesa ensinamos um “português”, mas que, na verdade, existe um outro que utilizamos 

em espaços extraescolares. Ressaltaram que o “português” da aula obedece a regras da norma 

culta e que a gramática constitui o ponto de partida para o conhecimento da linguagem.  Posto 

isso, a docentes expressaram a razão e a importância de estudar gramática, conforme 

comprovamos nos relatos a seguir: 

 

Eu ensino gramática porque o mundo lá fora exige que o aluno conheça a 

norma padrão. A vida lá fora exigirá que ele conheça a norma padrão. 

Sabemos que a com a linguagem informal o aluno também se comunica, mas 

no vestibular, no concurso... Ele precisará da norma padrão. É na escola que 

o aluno adquire esse conhecimento (RODA DE CONVERSA, 

PROFESSORA FABIANA, 07/03/18). 

 

 A ascensão do aluno também está relacionada ao domínio da norma culta. 

Esse domínio garantirá que ele consiga, por exemplo, se desenvolver bem em 

um emprego. Ter domínio da norma padrão para saber se colocar nas 

situações, então, precisamos estudar a gramática (RODA DE CONVERSA, 

PROFESSORA REGINA, 07/03/18). 
 

 

Os relatos orais das docentes revelam que o mundo contemporâneo exige do aluno o 

domínio da norma padrão e a escola constitui o espaço para conhecer e discutir a linguagem, 

contudo, Britto (1997, p.14) defende que “aos conhecimentos da língua enquanto fenômeno, 
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não se confunde com a apresentação formal de uma teoria gramatical”, ou seja, é preciso ir além 

de conhecer os tópicos gramaticais, garantindo a reflexão das relações que se estabelecem os 

eventos de linguagem. 

Na verdade, as instâncias educativas sustentam o argumento de que o ensino de 

gramática contribui para a diminuição dos estigmas sociais como se o domínio desse 

conhecimento assegurasse a inserção no mercado de trabalho e a possibilidade de interação em 

contextos sociais e culturais. Entretanto, pontuamos que o domínio das regras e nomenclaturas 

não garante que o sujeito compreenda a importância desse conhecimento para as situações de 

produção dos enunciados orais e escritos. O ensino da língua ultrapassa a dimensão pedagógica, 

pois perpassa também pela dimensão política e social e por isso faz-se importante discutir por 

que ensinamos gramática. Conforme Antunes, precisamos ir além do ensino de 

 

Uma gramática voltada para a nomenclatura e a classificação das unidades; 

portanto, uma gramática dos “nomes” das unidades, das classes e subclasses 

dessas unidades (e não das regras de seus usos). Pelos limites estreitos dessa 

gramática, o que se pode desenvolver nos alunos é apenas a capacidade de 

“reconhecer” as unidades e de nomeá-las corretamente. Vale a pena lembrar 

que, de tudo o que diz respeito à língua, a nomenclatura é aparte menos móvel, 

menos flexível, mais estanque e mais distante das intervenções dos falantes. 

Talvez, por isso mesmo, seja a parte “mais fácil” de virar objeto das aulas de 

língua (2003, p.32). 

 

Nesse sentido, a aquisição da “competência” gramatical vai além de reconhecer e 

nomear unidades, pois é necessário utilizar esse conhecimento para exercer a cidadania, 

selecionando os elementos linguísticos conforme os contextos de comunicação dialógica. Esse 

deve ser um dos objetivos do ensino de gramática, concentrando “no que é relevante para a 

formação humana e para o desenvolvimento intelectual das pessoas” (ANTUNES, 2007, p.13). 

 Dando continuidade às discussões, as docentes enfatizaram que ao ensinar a norma 

padrão, é preciso identificar e valorizar as outras variantes linguísticas, tendo em vista que o 

(não)domínio da gramática não interfere na capacidade comunicativa do falante. Sobre isso, a 

professora Marta disse que  

 

Não significa que a norma padrão é melhor que a não padrão, mas 

reconhecemos que a forma como falamos ainda é observada no meio em que 

vivemos. Inclusive entre o grupo de professores. Na própria reunião de 

professores, nós observamos a forma de falar do outro e fazemos julgamentos 

sobre isso (RODA DE CONVERSA, 07/03/18). 
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Faz-se importante ressaltar que a gramática constitui realmente uma parte indispensável 

do evento discursivo, contudo, os enunciados não são construídos apenas com o conhecimento 

gramatical (ANTUNES, 2014) e por isso é preciso promover o contato com produções 

linguísticas orais e escritas que permitam uma reflexão da utilização dos elementos sem 

restringir-se a classificações gramaticais. Os aspectos que interferem na produção do enunciado 

concreto devem ser considerados. 

Além disso, não podemos nos esquecer de que no ensino de língua nos deparamos com 

uma pluralidade de discursos que precisam ser analisados nos espaços escolares. A professora 

Gabriela retoma um trecho do poema e expõe a sua opinião: 

 

Na verdade esse ‘dois’ que o poema traz é uma metáfora porque há várias 

formas de falar, as variações linguísticas revelam isso. Nós estudamos a 

gramática normativa porque o mundo lá fora exige isso. Existe a necessidade 

de trabalhar a gramática normativa, mas temos que respeitar todos os falares, 

já que os aspectos regionais, sociais e etários vão influenciar na linguagem 

(RODA DE CONVERSA, 07/03/18).  

 

E a professora Regina acrescenta: 

 

O conhecimento que o aluno possui sobre a língua antes da escola é 

importante, mas o conhecimento da gramática, da norma culta é fundamental 

para que em momentos de maior formalidade ele consiga se comunicar. O 

aluno vem à escola buscar esse conhecimento (RODA DE CONVERSA, 

07/03/18). 

 

Com base nos enunciados acima, identificamos que as docentes reconhecem a 

importância de respeitar as variedades linguísticas, mas, ao mesmo tempo, existe uma valoração 

ao ensino da norma padrão. Nesse sentido, Travaglia (2009, p.41) afirma que “não há por que, 

ao realizar as atividades de ensino/aprendizagem da língua materna, insistir no trabalho apenas 

com uma das variantes, o seu domínio em detrimento das outras formas de uso da língua que 

podem ser mais adequadas a determinadas situações”, pois a diferentes situações exigem mais 

que um conhecimento arbitrário das formas convencionais de uso da língua. 

No decorrer da discussão, a professora Regina também chamou atenção para o fato do 

português ser dois e socializa que  

 

A linguagem evoluiu e nós não podemos ficar engessados. Tudo muda e nós 

também precisamos mudar o nosso modo de trabalhar. Tudo mudou, o 

público, a perspectiva de vida... Por exemplo, na minha época de estudante, 

eu decorei todos os verbos e hoje isso não é mais necessário (RODA DE 

CONVERSA, 07/03/18). 
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E a professora Fabiana enfatiza: 

 

Hoje não podemos mais trabalhar nessa perspectiva de que os alunos precisam 

decorar. Para trabalhar verbo, por exemplo, podemos escolher um texto que 

aborde um assunto que os alunos gostem e buscar no texto exemplos, para que 

o ensino seja mais contextualizado (RODA DE CONVERSA, 07/03/18). 

 

As observações feitas pelas docentes indicam o reconhecimento de repensar os 

caminhos metodológicos do ensino de Língua Portuguesa uma vez que o mundo 

contemporâneo tem exigido do sujeito mais que o domínio de estruturas linguísticas. Nesse 

sentido Mendonça apresenta que 

 

O ensino da gramática constitui um dos mais fortes pilares das aulas de 

português e chega a ser, em alguns casos, a preocupação quase exclusiva 

dessas aulas. Nas últimas duas décadas, entretanto, vem se firmando um 

movimento de revisão crítica dessa prática, ou seja, vem-se questionando a 

validade desse “modelo” de ensino, o que faz emergir a proposta da prática de 

análise linguística (AL) em vez de aulas de gramática (2006, p.199, grifos da 

autora). 

  

 Percebemos, na citação da referida autora, que a gramática realmente ocupa um lugar 

privilegiado na aula de português e que existe uma proposta de tornar o ensino mais 

contextualizado, partindo da prática de análise linguística. Contudo, essa proposta de ensino 

contextualizado não requer apenas a utilização de textos orais escritos para a reflexão das 

estruturas linguísticas, mas, exige uma mudança de ensino da gramática baseado na 

metalinguística.  

 O ensino contextualizado da gramática normativa a partir da análise linguística não 

representa apenas um avanço das metodologias tradicionais, mas sim o efetivo estudo da 

linguagem nas suas condições de uso e não através de frases soltas e desconexas. Dessa forma, 

garantiremos que a língua seja estudada a partir dos usos, isto é, observando os textos 

produzidos pelos indivíduos. 
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6 RELATOS ESCRITOS DAS DOCENTES:  O QUE AS PALAVRAS REVELAM 

 

 

O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira segura em 

teorias e ideias, e estas não têm estruturas para acolher o novo. Entretanto, 

o novo brota sem parar. Não podemos jamais prever como se apresentará, 

mas deve-se esperar o inesperado. E quando o inesperado se manifesta, é 

preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias.  

 

Edgar Morin 
 

 

 Discutiremos, neste capítulo, as questões que envolvem o trabalho com a gramática na 

1ª série do Ensino Médio a partir dos relatos escritos pelas docentes e da roda de conversa final 

que teve como objetivo analisar e propor mudanças para a aula de gramática. Sendo assim, 

inicialmente traremos os elementos metodológicos e os pressupostos teóricos presentes na aula 

de gramática, e, por fim, as concepções das docentes em relação ao trabalho dialógico com a 

gramática e as perspectivas dos estudos dialógicos da linguagem para práticas de ensino da 

gramática. 

 

 

6.1 A aula de gramática na “voz” das docentes 

 

A discussão sobre como deve ser a aula de gramática perpassa os espaços formativos de 

docentes a fim de encontrar alternativas para que a gramática tenha o seu lugar no ensino, mas 

não detenha o lugar principal e quase “exclusivo” nas aulas de língua portuguesa. Um dos 

objetivos da escola, mais especificamente da aula de língua, é desenvolver no indivíduo a 

competência linguístico-comunicativa e, para que isso ocorra, precisamos criar possibilidades 

de uso e reflexão da linguagem (ANTUNES, 2014). 

Nessa perspectiva, entendemos que a aula de linguagem deve permitir ao aluno o 

exercício da leitura, escrita, oralidade, bem como a prática de análise linguística já que todos 

esses conhecimentos são fundamentais para a interação político-social do sujeito. Contudo, 

levando em consideração que a gramática ainda ocupa um papel de destaque na aula de língua 

portuguesa, analisaremos, com base nos relatos das docentes, como a aula tem se efetivado na 

prática. Para tanto, segue abaixo o relato escrito pela docente Regina: 

  

Conteúdo: Figuras de Linguagem 

Embora exista uma controvérsia quanto à aula expositiva, ainda a preservo 

por considerá-la eficiente na abordagem de um novo conteúdo e por entender 
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que ainda é uma prática que deixa o aluno confiante quanto ao domínio de 

conteúdo pelo professor. 

Portanto, a aula de gramática na qual tratei de figuras de linguagem, no 1º ano 

A - noturno, procedeu-se da seguinte forma: 

Após saudação inicial aos alunos, coloquei no quadro o nome do conteúdo 

“Figuras de Linguagem” e falei aos alunos da importância desse conteúdo nas 

composições textuais literárias, mais precisamente, para as produções de 

poesias e músicas, nas quais as figuras se fazem mais presentes e dão um toque 

especial ao texto.  

Depois, disse aos presentes que o conteúdo se encontra no livro didático, 

porém, como eles não têm o livro, devido ao número reduzido que o MEC 

encaminhou para as escolas públicas, eu colocaria uma síntese no quadro e 

assim o fiz. 

Elenquei as seguintes figuras no quadro: metáfora, comparação, metonímia, 

catacrese, eufemismo, ironia, antítese, hipérbole, prosopopeia.  

Em seguida, diante das figuras de linguagem elencadas, expliquei o 

significado de cada uma e dei um exemplo para esclarecer a explicação e assim 

procedi diante todas as figuras. 

Terminada a explanação, orientei os alunos a uma busca e registro do 

conteúdo no caderno, para estudos e avaliação posteriores, tarefa para ser 

cumprida em casa, com uso de gramática ou internet.  

Para fechar a aula, escrevi no quadro um exercício de fixação no qual o aluno 

deveria analisar as frases e identificar a figura de linguagem presente em cada 

uma delas, dentro daquelas que foram explicadas (RELATO ESCRITO, 

27/03/18). 

 

O relato da aula de gramática feito pela professora Regina permite a identificação dos 

aspectos metodológicos utilizados pela docente, bem como indica a concepção de linguagem 

que fundamenta a sua prática e, diante dos elementos, podemos elencar elementos de um ensino 

pautado no tradicionalismo. As palavras iniciais da professora, “Embora exista uma 

controvérsia quanto à aula expositiva, ainda a preservo por considerá-la eficiente na abordagem 

de um novo conteúdo” (REGINA, 2018), revelam que ainda há um entendimento que o 

professor é o “detentor” do saber e que, por isso, deve expor o conhecimento aos alunos. Em 

contrapartida, Freire (1981, p.43, grifos meus) expõe que “o fato de ele (o aluno) necessitar da 

ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa que a ajuda do 

educador deva anular a sua criatividade e a responsabilidade na construção de sua linguagem”, 

ou seja, tanto o professor quanto o aluno têm um papel fundamental na construção do 

conhecimento e isso nega a artificialidade no processo de ensino. 

Dando continuidade à aula, foi colocado o nome do conteúdo no quadro para posterior 

apresentação da importância e utilização das figuras de linguagem no dia a dia. Ressaltamos 

que essa atividade é fundamental para que o educando perceba a aplicabilidade daquele 

conhecimento no cotidiano, contudo, a ordem adotada para essa atividade poderia sofrer 

algumas alterações como, por exemplo, não colocar no primeiro momento o nome do conteúdo 
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no quadro. Seria interessante que fossem apresentados exemplos com as figuras de linguagem, 

permitindo aos alunos a identificação dos efeitos de sentido no texto. Assim, compreenderiam 

a importância do conteúdo sem primar a nomenclatura em primeira instância. Além disso, a 

escolha dos exemplos deve ocorrer a partir do contexto da sala, pois, fora do contexto, a língua 

se torna abstrata. Conforme Antunes (2014, p. 25), “na concepção de linguagem como 

interação, a gramática não se constitui sozinha, ou separadamente das atividades verbais 

realizadas por seus falantes”, isto é, língua e gramática estão intimamente relacionadas e as 

mudanças ocorridas na linguagem são reflexos das necessidades comunicativas dos sujeitos. 

Em seguida, o conteúdo “Figuras de linguagem” foi explanado a partir de exemplos 

escritos no quadro e, sobre isso, Antunes (2014, p.24) acrescenta que “o trabalho pedagógico 

não pode centra-se em atividades de mera identificação de categorias linguísticas, em atividades 

que, na prática, não tenham uma finalidade comunicativa específica, não tenham um 

interlocutor, inserido em certo contexto”. Sendo assim, a escolha dessa metodologia para a 

exposição do conteúdo não fundamenta-se na concepção interacionista da linguagem já que esta 

ultrapassa apenas os sentidos gramaticais. 

Faz-se importante mencionar que, no relato da professora, comprovamos a falta de 

recursos para o desenvolvimento do trabalho docente uma vez que os alunos não dispõem ao 

menos do livro didático. Desse modo, para que tenhamos um ensino de linguagem de qualidade, 

precisamos assegurar aos docentes ao menos as condições básicas para o acontecimento da aula 

e isso inclui: número de alunos na sala, disponibilidade de livros, xerox, aparelhos eletrônicos, 

entre outros. 

Outro aspecto que merece destaque no relato da docente é a solicitação de que os alunos 

realizem uma pesquisa sobre o conteúdo com a finalidade de registrar o conteúdo para 

posteriores consultas durante as avaliações. Na verdade, seria mais interessante que os alunos 

pesquisassem situações em que empregamos as figuras de linguagem, permitindo que 

estabelecessem um paralelo entre a teoria e a prática, pois “qualquer proposta metodológica é 

a articulação de uma concepção de mundo e de educação – e por isso uma concepção de ato 

político – e uma concepção epistemológica do objeto de reflexão – no nosso caso, a linguagem 

– com as atividades desenvolvidas em sala de aula” (GERALDI, 2011, p. 103). Sendo assim, 

não há como garantir uma neutralidade no ensino haja vista que os envolvidos no processo 

educacional são sujeitos políticos e, se insistirmos nessa ideia de ensino mecânico, 

contribuiremos para a perpetuação do ensino de gramática normativa “fora” do contexto. 

O ensino de gramática normativa deve partir da análise da língua tal como ela ocorre na 

realidade, pois, segundo Britto, 
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A falta de consistência e de adequação à realidade da teoria gramatical 

subjacente às gramáticas escolares. A falta de vínculo claro entre a 

metalinguagem e a prática efetiva de análise linguística, que se limita a 

exercícios mecânicos de identificação de fragmentos linguísticos (1997, 

p.103). 

 

 Dessa forma, a atividade final da professora que propõe um exercício de fixação “no 

qual o aluno deveria analisar as frases e identificar a figura de linguagem presente em cada uma 

delas” (REGINA, 2018) não condiz com uma proposta de ensino dialógico que busca no 

enunciado/texto os valores e sentidos provocados pelas estruturas linguísticas na produção oral 

e escrita. 

 As considerações feitas acima evidenciam que, ao contrário do que propõe Antunes 

(2014), a linguagem continua sendo ensinada como algo fora da escola. É urgente que 

reflitamos sobre a linguagem da sala de aula em pleno funcionamento, porque nesse processo 

interativo os alunos compreendem que a gramática é apenas um dos componentes que compõe 

a atividade da linguagem. 

 A professora Fabiana também apresentou um relato escrito de uma aluna de gramática 

e, na narrativa da docente, encontramos um importante elemento – o texto – que tem composto 

a aula de gramática. Vejamos abaixo: 

 

Conteúdo: Funções da Linguagem 

A aula foi iniciada com uma dinâmica de produção de diferentes gêneros 

textuais com o objetivo de introduzir o conteúdo. 

Procedimento: 

Dividi a turma em seis grupos e em seguida escrevi no quadro seis sugestões 

de textos de diferentes gêneros para serem sorteados entre os grupos.  

Gêneros textuais sugeridos (cada um corresponde a uma das funções da 

Linguagem): 

1 – Notícia                      4 - texto explicando o que é Linguagem 

2 – Poema                      5 - Propaganda 

3 – Diálogo        6 - Uma carta de amor 

Depois de feitas as produções, pedi para que cada grupo socializasse o seu 

texto. Feito isso, apresentei o conteúdo utilizando as produções de cada grupo 

para identificar as funções da linguagem predominante em cada texto 

(RELATO ESCRITO, 27/03/18). 

 

 No procedimento metodológico utilizado pela docente, encontramos uma proposta de 

ensino em que os alunos assumem o papel de protagonistas e podem refletir sobre a linguagem 

em atividades comunicativas reais. A indicação de trabalho com gêneros textuais se faz presente 

em documentos oficiais de referência do ensino de Língua Portuguesa, a exemplo dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e da Base Nacional Comum Curricular. O texto constitui 
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um importante recurso para que os discentes desenvolvam a competência de ler, escrever e 

refletir sobre a linguagem utilizada nas coletâneas. Nesse sentido, Geraldi enfatiza que  

 

A criatividade posta em funcionamento na produção de um texto exige 

articulações entre situação, relação entre interlocutores, temática, estilo do 

gênero e estilo próprio, o querer dizer dos locutores, suas vinculações e suas 

rejeições aos sistemas entrecruzados de referências com os quais 

compreendemos o mundo, as pessoas e suas relações (2015, p.115). 

 

Dessa forma, o texto assume um papel importante na aula já que compreender os 

variados gêneros que circulam na sociedade implica em refletir sobre como as palavras são 

combinadas para garantir determinados sentidos. Geraldi (2015) afirma que o texto promove 

um ambiente de instabilidade na escola porque os recursos expressivos e linguísticos não 

seguem um modelo rígido, tornando a abordagem textual um desafio para os docentes. 

No relato da professora, percebemos que ela elencou gêneros textuais com estilos 

diferentes, isto é, cada gênero está centrado em um elemento da comunicação conforme 

determina a Teoria da Comunicação de Jakobson. Então, para alcançar o objetivo de produção, 

os alunos teriam que recorrer a recursos linguísticos específicos de cada gênero e, a partir dessa 

diferença, explanaria sobre as funções da linguagem. Neste caso, a prática docente está 

fundamentada no sociointeracionismo já que o conhecimento será construído numa relação 

dialógica, contribuindo para o aprimoramento da capacidade discursiva dos falantes. Nesse 

ínterim, Geraldi ressalta que 

 

Há muito mais para refletir sobre a linguagem e sobre o funcionamento da 

língua portuguesa, de modo a desenvolver a competência linguística dos 

falantes da língua, permitindo-lhes um convívio salutar com textos e com a 

observação dos recursos postos a funcionar nos textos. Muito mais do que 

descrever, trata-se de usar os recursos expressivos. Muito mais do que 

classificar, trata-se de perceber relações de similitude e diferença (2015, 

p.124). 

 

Sem dúvida, o texto representa uma oportunidade de alterar os caminhos percorridos na 

aula de língua portuguesa, tendo em vista que precisamos pensar mais em “para quê” ensinamos 

e não em “o que” ensinamos (ANTUNES, 2014). Tudo que falamos e escrevemos se organiza 

em forma de texto, então, a escola deve ser um espaço para pensar e permitir que as habilidades 

e competências sejam desenvolvidas por meio das mensagens orais e escritas que circulam a 

nossa volta. 
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Com base no exposto, acreditamos que a proposta de aula da professora Fabiana está 

pautada numa concepção de ensino contextualizado, pois abordagem do conteúdo foi realizada 

a partir dos textos produzidos pelos alunos e esse material traz elementos específicos que 

contribuirão para a compreensão das funções da linguagem. É claro, que esse trabalho de 

mediação deve ser realizado cautelosamente para que os textos produzidos não assumam um 

papel coadjuvante frente aos conceitos e terminologias. Além disso, segundo Mendonça (2006, 

p.223), “há um redirecionamento para explorar aspectos discursivos e textuais, seja como 

resultado de uma reflexão consciente sobre as novas orientações para o ensino de português, 

seja para construir uma identidade profissional distinta da “gramatiqueira”, portanto, a postura 

e intervenção do professor são fundamentais. 

Não podemos deixar de mencionar que, no momento em que os alunos produzem os 

textos, “inicia-se o processo de dissolução dos lugares comuns livrescos impessoais e a 

entonação individual do autor passa a transparecer em tudo” (BAKHTIN, 2013, p.43) e nesse 

movimento é possível compreender a linguagem em pleno funcionamento e a serviço dos 

interesses que movem a criação de enunciados, então, “resta ao professor ajudar nesse 

nascimento da individualidade linguística do aluno” (BAKHTIN, 2013, p.43) através de uma 

orientação atenta. 

Analisemos, agora, o relato escrito pela professora Gabriela também traz como conteúdo 

as “Funções de Linguagem”, contudo, a abordagem realizada pela docente se diferencia da 

discutida anteriormente, conforme comprovamos abaixo: 

 

Conteúdo: Funções de Linguagem 

Iniciei a aula comunicando aos alunos que trabalharíamos as funções de 

linguagem. Então, pedi que pegassem o livro didático para que pudéssemos 

realizar a leitura do conteúdo teórico. Fizemos uma leitura em conjunto e, à 

medida que os alunos liam, fazia as intervenções explanando sobre o 

conteúdo. Depois que encerrei a leitura dialogada, realizamos um exercício 

para verificar se os alunos compreenderam o conteúdo. Pedi aos alunos que se 

reunissem em grupos com cinco pessoas e entreguei para cada grupo um 

envelope com pequenos textos. Dessa forma, os alunos teriam que ler os textos 

e identificar a função de linguagem predominante em cada exemplo. Assim 

que encerraram a atividade, realizamos a correção do exercício. (RELATO 

ESCRITO, 18/04/18). 

 

 A narrativa da docente revela uma metodologia pautada em princípios tradicionais, pois 

a discussão do conteúdo “Funções de Linguagem” ocorreu a partir do livro didático de 

português e, como sabemos, o LDP, por mais que procure aproximar os textos e a análise 
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linguística das práticas vivas de linguagem, ainda não apresenta atividades que permitam ao 

indivíduo a reflexão sobre os processos sintáticos numa perspectiva estilística e dialógica. 

 É importante salientar que o LDP constitui um importante recurso utilizado pelo docente 

da escola pública, porém, se as aulas de linguagem se restringirem à exposição de teorias e 

exemplos distantes do acontecimento da sala de aula, não apresentaremos a língua em seus 

contextos reais de produção. Nesse sentido, segundo Pereira e Souza, 

 

cabe ao professor anunciar uma ação docente em que ele mesmo se coloque 

como enunciador, assumindo uma postura crítica e propositiva em relação ao 

ensino, o que inclui o objeto de ensino, seus objetivos, o sujeitos envolvidos 

na interação, favorecendo a adequação da língua(gem) a situações de uso, 

condição para que aluno e professor participem ativamente da vida social e 

possam, com, pela e na linguagem, ser artífices de sua existência (2015, 

p.533). 

 

 Para tanto, o professor precisa estar atento às enunciações que ecoam durante a aula, 

selecionando exemplos e pontuando como a linguagem está carregada de relações sociais, ou 

seja, é preciso desapegar-se do programa “fechado” da disciplina para perceber como o ensino 

pode partir da exploração dos enunciados produzidos nas situações de interação verbal 

(SOUZA, PEREIRA, 2016). 

Apesar de haver uma preocupação em ensinar a gramática normativa para que o aluno 

consiga um sucesso no mundo contemporâneo, permitindo que o conhecimento adquirido 

contribua para a produção de textos orais e escritos que são requeridos cotidianamente, 

percebemos que, “o ensino da gramática (teoria) aparece como algo desligado de qualquer 

utilidade ou utilização prática, tendo objetivo em si mesmo; já a finalidade de cumprir o 

programa vem ligada ao sucesso na própria sala de aula, ou seja, apenas acertar exercícios” 

(TRAVAGLIA, 2009, p.102), ou seja, há um desencontro entre o ensino e a efetiva 

aprendizagem. 

Não podemos deixar de mencionar que, após a explicação do conteúdo, a professora 

propôs uma atividade relacionada ao tópico gramatical em que os alunos reconheceriam as 

funções de linguagem predominante no texto. O fato dos alunos discutirem em grupo a 

resolução do exercício é bastante proveitosa, pois na troca de informações são suscitados 

elementos distintos percebidos por cada um, contudo, utilizar o texto como um objeto 

exclusivamente para a abordagem gramatical minimiza toda a riqueza de detalhes que envolve 

a sua produção. E, nesse sentido, Antunes expõe que 
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O normal seria que – com a capacidade de olhar para o funcionamento social 

da língua – caíssemos na conta de que o reconhecimento de nomenclaturas, 

feito em frases soltas ou em fragmentos retirados de textos, não nos ajuda 

quase nada quando temos, por exemplo, que elaborar um projeto ou fazer o 

relatório de uma atividade qualquer (2007, p.121). 

 

 Dessa forma, corroboramos a abordagem da autora e destacamos que o conhecimento 

linguístico adquirido deve ser utilizado durante os eventos de comunicação diários e isso só 

ocorrerá quando houver um paralelo entre o ensino e a realidade. No ensino das funções da 

linguagem, por exemplo, o importante não é identificar em exemplos descontextualizados as 

terminologias, mas compreender qual a diferença existente entre cada função e quais os 

contextos em que utilizamos cada uma. Sem dúvida, esse conhecimento é fundamental para 

articularmos nossos discursos e conferirmos destaque à mensagem, ao locutor, ao interlocutor, 

ao conteúdo, ao canal ou ao código. Inclusive, Antunes conclama que 

 

Privar os alunos de uma competência realmente textual e discursiva não é 

sonegar um corpo de conhecimentos e princípios fundamentais para o 

exercício da vida social? Como qualquer pessoa pode viver de forma 

participativa, atuante, crítica, lúcida e eficaz, se está à margem da produção e 

da circulação dos saberes que regulam a vida em sociedade? (2007, p.122). 

 

Diante do exposto, acreditamos que o relato da aula de gramática escrito pela professora 

Gabriela pode ser adequado para atender a prerrogativas da concepção sociointeracionista de 

modo que os alunos consigam aprimorar a competência linguística, observando os textos que 

circulam socialmente e refletindo sobre os resultados alcançados a partir da combinação 

intencional de palavras. 

Para finalizar as discussões sobre os relatos escritos das aulas de gramática, 

apresentamos a seguir a produção da professora Marta: 

 

Conteúdo: Figuras de Linguagem 

Iniciei a aula falando que estudaríamos as figuras de linguagem e que elas 

contribuem para a mudança semântica das frases. Então, coloquei no quadro 

a lista de figuras de linguagem de sentido e de sintaxe que estudaríamos e o 

conceito de cada uma. Os alunos copiaram o conteúdo no caderno. Depois que 

expliquei cada uma das figuras de linguagem, passamos a análise de alguns 

exemplos. Resolvi levar músicas e pedi que os alunos em grupo buscassem 

nas canções exemplos das figuras de linguagem estudadas. Resolvi utilizar 

essa estratégia porque a turma gosta bastante de ouvir músicas. Assim, que 

encerraram a resolução da atividade, fizemos a correção e percebi que eles 

compreenderam o conteúdo. Para finalizar, solicitei que eles pesquisassem 

mais exemplos de músicas, poemas, e outros gêneros textuais que 

apresentassem as figuras de linguagem estudadas. Além disso, pedi que 
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respondessem o exercício proposto no livro didático (RELATO ESCRITO, 

02/05/18). 

 

 

A proposta inicial de trabalho do conteúdo feita pela docente de colocar no quadro a 

lista de figuras de sentido e de sintaxe e seus conceitos parte da premissa de que os alunos 

precisam apreender as divisões e terminologias que correspondem determinadas palavras. 

Entretanto, as figuras de linguagem permitem uma exploração que vai além de elementos 

linguísticos, pois os sentidos estilísticos de cada texto são muito importantes inclusive para 

compreender e justificar o emprego de certas palavras ao invés de outras. Nesse sentido, Cunha 

(apud MENDONÇA, 2006, p.45) questiona o ensino de figuras de linguagem na escola já que 

“se define a figura e depois exemplifica-se com fragmentos de textos literários, o mais das vezes 

com versos ou com uma estrofe de poemas, isolados do contexto”, isto é, há uma valorização 

do conteúdo gramatical em detrimento do estilístico. 

Após a explanação do conteúdo, a docente realizou um exercício a partir de músicas. 

Consideramos que realmente deve haver uma adequação entre o gênero textual e o público 

leitor, contudo, no momento em que selecionamos textos pensando nas possibilidades de 

exploração de um tópico linguístico, corremos um sério risco, pois, conforme expõe Geraldi,  

 

A língua era estudada seguindo as descrições de alguma gramática; o texto 

oferecia os exemplos, era examinado para nele encontrar o que a lição de 

gramática acabara de ensinar. Alunos e professores se debruçavam sobre o 

texto não para um exercício de compreensões possíveis, mas para verificar a 

presença de certa classe gramatical, da ampliação de certa regra, etc. É comum 

encontrarmos antologias de textos extremamente manuseados com os rastros 

destes exercícios gramaticais (2015, p. 75). 

 

Na citação acima, verificamos que nos ambientes escolares existe uma supervalorização 

do texto para as lições de gramática como se isso garantisse um ensino contextualizado, no 

entanto, nessas práticas “o valor semântico das palavras é diminuído drasticamente” 

(BAKHTIN, 2013, p.27). Não pretendemos negar aqui a importância no texto no ensino de 

gramática, mas ressaltamos que esse ensino deve respeitar os recursos expressivos que compõe 

o escrito, pois, quando nos conscientizarmos disso, sem dúvida haverá um reconhecimento das 

produções orais e escritas que ocorrem na escola. 

Nesse mesmo sentido, Jurado e Rojo (apud MENDONÇA, 2006, p.45) afirmam que 

“pensando especificamente na leitura em contexto escolar, não podemos perder de vista que os 

textos que circulam em sala de aula, à exceção daqueles produzidos especialmente para esse 

contexto – os didáticos, por exemplo - são escolarizados”. Sendo assim, entendemos que os 
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textos devem contribuir para que o aluno consiga realizar inferências e relacionar 

acontecimentos, e, à medida que isso ocorre, também há o enriquecimento linguístico, pois a 

linguagem se materializa em forma de enunciados/textos. 

 Faz-se importante ressaltar também que no relato da professora houve uma ênfase para 

o fato dos alunos terem compreendido o conteúdo, contudo, suscitamos dois aspectos que 

devem ser observados: 1 - é possível chegar a essa conclusão apenas pelo número de “acertos” 

em relação aos exemplos selecionados? 2 - Os alunos conseguirão estabelecer o link entre as 

figuras de linguagem e outros textos que não foram selecionados com esse fim (exercício)? 

Acreditamos que a resposta do segundo questionamento deve ser criteriosamente avaliada, 

porque o “sucesso” do ensino da linguagem consiste em permitir ao aluno uma possibilidade 

de aplicar o conhecimento linguístico no dia a dia. 

 Para finalizar, pontuamos também a proposta final da aula: “solicitei que eles 

pesquisassem mais exemplos de músicas, poemas, e em outros gêneros textuais que 

apresentassem as figuras de linguagem estudadas” (MARTA, 2018), pois valorizamos 

atividades em que o aluno assume um lugar de pesquisador, mas, seria pertinente que a turma 

também pudesse produzir textos e empregar o conteúdo abordado. Enfatizamos que a escolha 

do gênero textual ficaria a critério de cada um, permitindo que houvesse uma reflexão estilística 

sobre as situações em que é necessário recorrer a figuras de linguagem. Esse modelo dialógico 

de ensino, com certeza, permitirá uma compreensão realista das figuras de linguagem, já que 

nos exercícios do LDP, muitas vezes, não priorizamos as figuras de linguagem para a 

construção do texto, mas sim, as figuras de linguagem no texto. 

 Diante do exposto, concluímos que, apesar de realizarem o planejamento em conjunto, 

as docentes adéquam as metodologias de ensino com base no público-alvo. Percebemos que a 

proposta de ensino mais dialógico ocorre no período matutino, enquanto as atividades mais 

“mecânicas” predominam nos turnos vespertino e noturno. Sem dúvida, esse aspecto deve ser 

mencionado, uma vez que, durante o contato com as docentes, elas apontaram que existe uma 

diferença entre os estudantes do diurno e noturno. Essas distinções são reflexos da formação 

que tiveram durante o ensino fundamental, como também das marcas sociais, culturais e 

econômicas que podem ser identificadas no corpo discente. 

 

6.2  Uma análise dialógica da aula de gramática: quais as perspectivas? 

 

A última roda de conversa realizada com as docentes objetivou discutir com as 

participantes as contribuições dos estudos dialógicos da linguagem para práticas de ensino da 
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gramática normativa, de modo que, a partir dos relatos escritos, vislumbrássemos novas 

propostas metodológicas para a aula de gramática. Entendemos que esse momento seria de 

extrema relevância, pois, conforme Bakhtin,  

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo: 

interrogar, escutar, responder, concordar, etc. Neste diálogo o homem 

participa todo e com toda a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, 

o espírito, com todo o corpo, com as suas ações. Ele se põe todo na palavra, e 

esta palavra entra no tecido dialógico da existência humana, no simpósio 

universal (2003, p. 348). 

 

Dessa forma, acreditamos que nesse intenso processo interativo é possível delinear os 

novos caminhos. Na discussão entre o  pesquisador e os sujeitos, como também apenas entre os 

sujeitos conseguimos “interrogar, escutar, responder, concordar, etc.” sempre em busca de 

garantir ao alunos as condições mínimas para que ele utilize a linguagem de modo autônomo e 

responsivo nos mais variados contextos comunicativos. 

Inicialmente, apresentamos as diferenças entre os relatos das aulas de gramática, 

pontuando que percebemos na maioria dos relatos uma metodologia mais voltada para o estudo 

das estruturas e para a linguagem numa concepção mais tradicional. Enfatizamos que a proposta 

desde estudo é refletir sobre o ensino de gramática em uma perspectiva dialógica no ensino 

médio, isto é, buscamos analisar como são as práticas pedagógicas nas aulas de língua 

portuguesa e, com base no resultado, delinear novos caminhos. Como bem afirma Antunes, não 

existe língua sem gramática, então  

 

A questão maior não é ensinar ou não ensinar a gramática. Por sinal, essa 

nem é uma questão, uma vez que não se pode falar nem escrever sem 

gramática. A questão maior é discernir sobre o objeto do ensino: as regras 

(mais precisamente: as regularidades) de como se usa a língua nos variados 

gêneros orais e escritos (2003, p.88, grifos da autora). 

 

Nesse sentido, o ensino de gramática normativa deve possibilitar ao aluno a 

oportunidade de organizar seus enunciados em diversas situações interacionais. Sobre isso, a 

professora Marta (RODA DE CONVERSA, 04/07/18) expõe que é preciso “articular o 

conhecimento teórico com a prática” e a professora Fabiana (RODA DE CONVERSA, 

04/07/18) completa: “eu sempre tento aproveitar a fala dos alunos para exemplificar o conteúdo 

que estou trabalhando”.  As observações feitas pelas docentes estão em consonância com os 

estudos sociointeracionista da linguagem, pois mostram que o ensino de gramática não é ensino 
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de nomenclatura já que os elementos sintáticos e morfológicos devem contribuir positivamente 

para que o sujeito utilize a língua de modo responsivo nas interações sociais. 

Desse modo, trouxemos à tona a citação Fanchi (2006, p.32 apud ANTUNES, 2007, 

p.156) quando diz que os professores “devem conhecer bem a gramática “não necessariamente 

para ensiná-la a todo custo aos seus alunos. Mas para usá-la como instrumento analítico e 

explicativo da linguagem de seus próprios alunos”, ou seja, promovendo a reflexão das 

combinações dos vocábulos nos enunciados. Sobre isso, a professora Regina destacou que 

 

Nem sempre conseguimos articular o ensino de gramática à realidade. Temos 

que lembrar também que os alunos, quando chegam ao ensino médio, já estão 

acostumados às metodologias dos outros professores que trabalham a 

gramática de uma forma mais expositiva (RODA DE CONVERSA, 

04/07/18). 

 

   Sendo assim, percebemos que ainda existe uma incoerência entre as propostas teórica e 

a prática docente, como também há uma resistência por parte dos alunos participarem mais 

ativamente da aula. Esse contexto parece “indicar que muitos professores não encontram outra 

razão para ensinar o que ensinam nas aulas de gramática, a não ser a força da tradição, revelando 

uma prática docente alienada de seus propósitos mais básicos” (MENDONÇA, 2006, p.202). 

Portanto, diante da necessidade de pensar em estratégias para o ensino estilístico da gramática 

contrariando a concepção tradicional, questionamos se os alunos não participam mais de aulas 

pautadas na interação verbal e a docente Regina socializou: 

 

Ontem, por exemplo, eu estava trabalhando o gênero textual crônica. Solicitei 

que algum aluno fizesse a leitura e todos se recusaram. Além disso, disseram 

qual a finalidade de trabalhar com aquele texto, que não serviria para nada que 

era melhor eu “dar aula”. Então, a gente percebe que eles gostam mesmo de 

uma aula com mais conteúdo (RODA DE CONVERSA, 04/07/18). 

 

   O relato de Regina é bastante inquietador, pois, enquanto docentes, precisamos buscar 

alternativas para dirimir opiniões que não conseguem perceber a importância do texto para a 

formação crítica e política. Nas aulas de língua portuguesa, a presença de diversos gêneros 

textuais é ainda mais essencial, pois, segundo Antunes, 

 

Logo, as análises de frases soltas, sem enunciador, sem interlocutor, fora de 

um tempo e de uma situação cultural concretos, ficariam muito em segundo 

plano (ou até fora de todos os planos!). Em primeiro plano, deve ficar a análise 

de textos para entendimento do que foi dito; ou melhor, do que foi feito com 

o que foi dito (se perguntar, responder, persuadir, advertir, apoiar, refutar, 

sugerir, saudar, enaltecer, ressaltar, sintetizar, etc.) e como isso foi 
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possibilitado, sob as formas linguísticas e sob qual composição textual (2007, 

p.108). 

    

   Dessa forma, reafirmamos a importância do texto para compreender as formas 

linguísticas e os sentidos estilísticos na composição textual seja oral ou escrita, pois “a estilística 

do discurso baseia-se na estilística da língua, uma vez que o sistema linguístico engendra o 

discurso e ao mesmo tempo adapta-se a ele” (BAKHTIN, 2013, p.105). Por isso, a professora 

Fabiana enfatiza que  

 

Eu sempre procurei trabalhar partindo da realidade dos alunos. Na verdade, 

essa é uma necessidade minha, não é nem por conta de uma teoria específica. 

Eu faço isso para despertar o interesse nos alunos. Eles nunca acham que 

“aquele” conteúdo de gramática é importante, então, eu busco de toda forma 

estabelecer uma relação (RODA DE CONVERSA, 04/07/18). 

 

   O discurso da docente revela que, apesar de não conhecer a proposta de ensino dialógico 

da linguagem, compreende que é importante relacionar o conhecimento à realidade e 

“introduzir a possibilidade das emergências dos imprevistos, dos acontecimentos e dos acasos” 

(GERALDI, 2015, p.140), pois, nos enunciados concretos conseguimos analisar as estratégias 

que envolvem a interação verbal. Nesse mesmo sentido, a professora Fabiana expõe que 

 

Nós costumamos utilizar os textos que eles produzem para exemplificar 

determinados conteúdos. Mas, tem sido complicado porque nem a gente tem 

essa habilidade para problematizar as coisas e nem os alunos estão dispostos 

a se colocarem nesse lugar questionador (RODA DE CONVERSA, 04/07/18). 

 

   Então, consideramos que atividades como a exposta acima deveriam ocorrer 

frequentemente na escola, pois há uma oportunidade de refletir sobre a gramática em contextos 

reais de produção e a produção textual permite isso, já que a escolha das palavras implica 

também em sentidos estilísticos. Sendo assim, Geraldi ressalta que 

 

A língua não se constitui por um conjunto de recursos expressivos formal e 

semanticamente determinados, mas somente relativamente determinados, pois 

se assim não fora, seria impossível o jogo entre reconhecimento e 

compreensão. A língua, reduzida a si própria, somente poderia ser repetição; 

a correlação entre língua e seu exterior é que lhe permite funcionar nas 

situações da cadeia infinita de enunciados em que vivemos e cujas dobras 

estamos sempre tentando des-velar (2015, p.72). 

  

   Nesse ínterim, reconhecemos que a grande questão da aula de gramática “está 

exatamente na ideia de não ver a linguagem como algo fechado e definitivo, mas sim como uma 
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“atividade constitutiva quase-estruturante (BRITTO, 1997, p.47).  Partindo desse pressuposto, 

constataremos que a linguagem e o sujeito se correlacionam e nesta relação são construídos os 

enunciados carregados se sentido e de criatividade.  

 Diante das observações realizadas, questionamos as docentes sobre a possibilidade de 

mudança nas metodologias de ensino de gramática a partir dos postulados apresentados pelo 

círculo bakhtiniano e elas ressaltaram que 

 

É possível? Sim! Mas estamos em um momento de transição. Tanto de alunos 

quanto de professores. Estamos presos à metodologia que o conteúdo tem que 

ser colocado no quadro, por exemplo. E os alunos cobram o tempo todo uma 

aula de gramática e isso, para eles, representa o estudo de nomenclaturas 

(RODA DE CONVERSA, REGINA, 04/07/18). 

 

Eu penso que é preciso haver dois movimentos: o professor precisa avançar, 

no sentido de buscar essa qualificação. E o aluno precisa compreender também 

o papel da escola, da aula de português porque isso tem se perdido (RODA 

DE CONVERSA, MARTA, 04/07/18). 

 

Para alcançar essa proposta de um ensino mais interacionista, como você 

mesmo coloca, nós precisaríamos também de uma contrapartida da escola. Por 

exemplo, quantidade de alunos, recursos, uma carga horária maior para o 

planejamento das aulas, qualificação... pois essa metodologia exige que o 

professor seja um pesquisador e, na maioria das vezes, a nossa rotina não 

permite isso (RODA DE CONVERSA, GABRIELA, 04/07/18). 

 

Nós temos uma formação de mais de 25 anos atrás! Temos buscado 

atualização e mudança nas posturas, mas é claro que isso não ocorrerá por 

completo. Na verdade, eu aposto muito em quem está começando, pois já tem 

uma formação específica para esse ensino que articula ainda mais a teoria e a 

prática (RODA DE CONVERSA, FABIANA, 04/07/18). 

 

 As falas das docentes revelam que apesar de reconhecerem a pertinência da teoria dialógica 

da linguagem para o ensino de gramática, consideram que esse processo de mudança nos 

“rumos” da aula não ocorrerão facialmente, pois há um série de fatores relacionados ao docente, 

aos alunos e até mesmo às condições de trabalho que caracterizam a morosidade nessa 

transformação. Contudo, identificamos que o reconhecimento e a utilização de metodologias 

pautadas na interação verbal mesmo que esporadicamente já representa o sinal de uma 

mudança, por isso consideramos tão importante promover esses momentos de discussão do 

ensino de gramática normativa nos espaços formativos, pois ela “se justifica e se explica em 

submissão a esses sentidos e intenções. A gramática é, pois, serva desses sentidos e intenções. 

Isolá-la, então, dar-lhe inteira autonomia é falsear sua autêntica natureza e sua verdadeira 
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função” (ANTUNES, 2014, p.131), que é gerar novos enunciados para manter a relação 

dialógica que permeia a linguagem humana.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Daquilo que sei 

Nem tudo me deu clareza 

Nem tudo me foi permitido 

Nem tudo me deu certeza... 

 

Daquilo que sei 

Nem tudo foi proibido 

Nem tudo me foi possível 

Nem tudo foi concebido... 

 

Não fechei os olhos 

Não tapei os ouvidos 

Cheirei, toquei, provei 

Ah Eu! Usei todos os sentidos. 

 
Ivan Lins 

 

Entre os objetivos elencados para o ensino de gramática normativa, destacamos o 

aprimoramento da linguagem a fim de que o aluno possa utilizá-la de modo responsivo e 

autônomo, contribuindo para ampliação da competência comunicativa em contextos orais e 

escritos. Entendemos que para isso ocorra não é necessário apenas o domínio de um conjunto 

de regras da norma padrão, mas, é preciso que esse conhecimento esteja atrelado ao contexto 

de produção e utilização das construções linguísticas, permitindo aos interlocutores a reflexão 

sobre os significados estilísticos das palavras a partir das situações comunicativas.  

A interação verbal representa o caminho para a reflexão sobre a língua, pois, ao mesmo 

tempo em que desejamos que nossos enunciados sejam compreendidos, buscamos entender os 

enunciados do outro, assumindo um papel responsivo. Nessa atividade é possível identificar 

diferentes ocorrências linguísticas mostrando padrões, regularidades e irregularidades que se 

tornam objeto de pesquisa e, consequentemente, de conhecimento.  

Na escola pública pesquisada, identificamos que o ensino de gramática limita-se quase 

que exclusivamente às atividades do livro didático. Reconhecemos a importância do LDP 

enquanto gênero discursivo, porém, enfatizamos que as atividades propostas, apesar de 

utilizarem o texto como ponto de partida, ainda apresentam modelos excessivamente 

pragmáticos e, em muitos casos, distantes da realidade do aluno. 

O ensino gramatical descontextualizado é inviável justamente pela necessidade que o 

falante tem de construir seu discurso adequando-o à situação interativa com seus interlocutores. 

Muitas vezes, os conteúdos abordados nas aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio são 

“respostas dadas a perguntas que os alunos (enquanto falantes da língua) sequer formularam. 
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Em consequência, tais respostas nada lhes dizem e os estudos gramaticais passam a ser ‘o que 

se tem para estudar’, sem saber bem para que apreendê-los” (GERALDI, 2006, 130). Sendo 

assim, não é suficiente ter o domínio de regras gramaticais para que os usuários interajam 

linguisticamente com autonomia, mas sim compreender que essas estruturas sofrem variação a 

depender do contexto em que são aplicadas. 

A partir dos dados gerados nas rodas de conversa, identificamos que os textos são 

utilizados de modo fragmentado apenas, para abordar a gramática, desconsiderando os diversos 

sentidos que eles trazem. Os resultados das rodas de conversa também mostraram uma tentativa 

em promover uma discussão mais contextualizada sobre os tópicos gramaticais, isto é, por meio 

da atividade interativa. Sabemos que essa prática não constitui uma tarefa fácil para o docente, 

já que ele deve utilizar os enunciados dos alunos como ponto de partida para compreensão da 

língua e desenvolvimento da competência gramatical ou linguística.  

O discurso de uma das docentes indicou que a gramática proposta no LDP é 

contextualizada, contudo, identificamos uma contradição no significado do termo 

contextualizado. O que ocorre na verdade é o estudo de frases retiradas do texto sem levar em 

consideração os fatores de produção. Essas atividades não permitem o desenvolvimento da 

competência de leitura, escrita, produção textual e sistematização dos fenômenos linguísticos, 

pois não há uma reflexão explícita e organizada (MENDONÇA, 2006). 

Os novos documentos legais que referenciam o ensino de língua portuguesa propõem 

que o trabalho com a linguagem privilegie a competência semântico-discursiva e isso remete à 

teoria bakhtiniana que tem como objeto os enunciados concretos e seus fatores de produção. 

Esses aspectos devem ser considerados na prática diária da aula de português, pois é por meio 

do dialogismo que os sujeitos organizam seus discursos e desenvolvem sua competência 

linguística, mostrando como a língua é viva e dinâmica. Contudo, apesar dessa constatação, 

ainda insistimos em um ensino que não prepara o sujeito para as demandas político-sociais. Um 

dos fatores que justifica essa prática escolástica é a dificuldade que os docentes de língua 

portuguesa possuem de perceber a linguagem como fruto da interação social, ou seja, a relação 

entre língua, gramática e ensino que move o fazer pedagógico precisa pautar-se em uma teoria. 

Os relatos escritos das aulas de gramática revelaram que uma parte das docentes busca 

caminhos metodológicos que privilegiem a interação verbal e o ensino de gramática a partir dos 

enunciados produzidos na sala, bem como do texto. Contudo, a outra ainda insiste em uma 

metodologia que concebe a linguagem como instrumento de comunicação e não como processo 

de interação (TRAVAGLIA, 2009). 
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Muitas vezes as dificuldades de aprendizagem dos alunos em relação à gramática são 

consequência das atividades mal direcionadas em sala de aula, descontextualizadas e 

excessivamente pragmáticas. Os textos são trabalhados como pretexto para produções 

avaliativas e o estudo da gramática se restringe à resolução de exercícios retirados do livro 

didático.  

Esse cenário revela que faltam atividades básicas de ensino como leitura, produção de 

textos, análise linguística e semântica de forma integrada, evitando a artificialidade e 

fragmentação do ensino. A partir dos dados gerados na pesquisa, identificamos que os textos 

são utilizados de modo fragmentado apenas para abordar a gramática, desconsiderando os 

diversos sentidos que eles trazem.  Dessa forma, Antunes (2014, p.85) adverte que 

“ideologicamente, esse estudo centrado apenas no reconhecimento da metalinguagem 

gramatical tem sua “serventia” social: esconde, mascara, e entope, aliena, cala, paralisa”, 

omitindo o sentido estilístico do texto no contexto. 

Todos os aspectos citados a priori ressaltam a necessidade de um trabalho de formação 

continuada com os docentes, já que, apesar de reconhecerem que o ensino da língua deve 

contribuir para o aperfeiçoamento da capacidade comunicativa dos alunos, não conseguem 

seguir a ordem metodológica para o ensino da língua portuguesa proposto por Bakhtin e o 

Círculo. Sendo assim, a roda de conversa final realizada após a escrita dos relatos promoveu 

um ambiente discursivo de modo que pudéssemos elencar as possibilidades de um ensino 

dialógico da gramática normativa, considerando os sentidos estilísticos da palavra. Faz-se 

necessário garantir que os alunos utilizem efetivamente a língua, construindo unidades 

sociocomunicativas dotadas de sentido e pertinência, úteis às suas vidas enquanto cidadãos. 

Contudo, as docentes externaram a dificuldade de realizar um trabalho dialógico com a 

gramática, já que essa prática depende de uma contrapartida do aluno e, na escola pública, na 

maioria das vezes, não contam com um corpo discente participativo. Além disso, já existe uma 

concepção difundida entre os pais e alunos de que na aula de língua portuguesa é preciso 

aprender a gramática normativa e todas as nomenclaturas dos conteúdos que compõem o 

programa da disciplina. 

Partindo dos pressupostos defendidos pela Linguística Aplicada, por Bakhtin e pelo 

Círculo, esperamos, a partir das discussões propostas nas rodas de conversa, que os educadores, 

mesmo diante dos obstáculos, assumam uma postura reflexiva de maneira que a gramática deixe 

de ser ensinada com um fim em si mesma, mas que seja estudada em situações reais de 

comunicação, garantindo a percepção dos elementos que constroem os sentidos dos textos, ou 

seja, a língua em função. Assim, os alunos poderão refletir sobre o uso efetivo da língua, 
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construindo unidades sociocomunicativas dotadas de sentido e pertinência, úteis às suas vidas 

enquanto cidadãos que estão sendo preparados para interagir em diversos contextos sociais. 

Não podemos insistir num modelo tradicional em as teorias não se concretizam na prática, pois 

a Língua Portuguesa é a nossa língua, o nosso código de comunicação utilizado a todo momento 

para expressar nossas necessidades e elementos sócio-históricos. 

Diante do exposto, esta pesquisa sobre o ensino de gramática fundamentada na 

Linguística Aplicada e na Teoria Dialógica da Linguagem constitui mais um documento que 

considera a linguagem como fruto das relações sociointeracionistas. Sem dúvida, os enunciados 

aqui presentes suscitarão a produção de novos discursos, comprovando como a linguagem se 

constrói no fenômeno social da interação verbal (BAKHTIN, 2003). Levando em consideração 

que os enunciados estão sempre permeados de outros enunciados e sempre suscitarão novos 

discursos, os resultados aqui apresentados são significativos para pesquisadores da área de 

Letras, que reconhecem a urgência de mudar os métodos para o ensino de gramática. 

Precisamos acreditar que é possível um ensino dialógico de gramática normativa e o professor 

é, com certeza, peça chave dessa mudança.  
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