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RESUMO 
 
 

PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL E A PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA NO 
CONTEXTO ESCOLAR: UMA ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSOS 

 
AUTOR: Romário Volk 

ORIENTADOR: Francieli Matzenbacher Pinton 
 
 

Esta pesquisa analisa criticamente os discursos de licenciandos do Curso de Licenciatura em Letras – 
Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas da UFSM a fim de verificar em que medida ocorre, 
por parte dos participantes, a apropriação da abordagem de Prática de Análise Linguística (ANTUNES, 
2014; BEZERRA; REINALDO, 2013; GERALDI, 2011; MENDONÇA, 2006; POSSENTI, 2011; 
TRAVAGLIA, 2009; SILVA, 2011). Essa abordagem crítico-reflexiva, configura-se uma alternativa para 
o trabalho com o eixo de análise linguística em sala de aula, mas sendo relativamente recente na 
literatura da área, representa um desafio para professores que desejam incorporá-la a sua prática 
docente. O objetivo central desta pesquisa desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: i) 
identificar os recursos léxico-gramaticais sob a ótica do sistema de transitividade empregados pelos 
futuros professores para abordar o eixo de análise linguística; ii) analisar as atividades didáticas 
elaboradas pelos participantes a fim de verificar em que medida se constituem atividades didáticas pelo 
viés da Prática de Análise Linguística; iii) sistematizar os discursos dos professores em formação, 
especialmente levando em consideração os seguintes questionamentos: a) o que é o estudo da 
gramática e por que a escola deve promovê-lo? e b) o que é e como promover a Prática de Análise 
Linguística? Embasam esta pesquisa a Análise Crítica de Discurso (FAIRCLOUGH, 2001; 2003; 
RESENDE, 2009; RESENDE; VIEIRA; 2016) como teoria de análise linguisticamente orientada dos 
dados e a Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; GOUVEIA, 2009; 
FUZER; CABRAL, 2014), teoria de microanálise dos dados. De metodologia qualitativa, esta pesquisa 
vale-se do conceito de Recurso Rico em Significação (BARTON, 2004) para mapear os recursos léxico-
gramaticais empregados pelos participantes para construírem seu(s) discurso(s) sobre a PAL. O corpus 
desta pesquisa é composto por questionários e entrevistas dinamizadas com os participantes, além de 
propostas de atividades didáticas pelo viés da PAL construídas pelos licenciandos. Nossa investigação 
constatou que os participantes, de maneira geral, recorrem à própria experiência discente para construir 
seu discurso sobre o trabalho com a gramática na escola, que é caracterizado como “enfadonho, chato, 
maçante” e como um processo em que há prestígio de classificações e nomeações improdutivas de 
elementos e conceitos léxico-gramaticais. Tanto os professores em formação dos Semestres Iniciais 
quanto os professores em formação dos Semestres Finais parecem contrapor a PAL ao trabalho que é 
tradicionalmente realizado com a gramática na escola básica. Para os participantes SI, o principal 
ganho proporcionado pela PAL é a reflexão sobre a língua que essa abordagem possibilita. Os 
participantes SF, muitas vezes dicotomizam PAL e estudo da gramática, de modo que, não 
necessariamente, a PAL pertenceria ao escopo do estudo da gramática. Embora reconheçam a 
pertinência e a necessidade de se abordar a Prática de Análise Linguística em sala de aula e 
apresentem propostas bastante reflexivas de atividades didáticas constituídas pelo viés da PAL, os 
participantes enfatizam em suas atividades consideravelmente o eixo de leitura e apresentam 
dificuldades para construir propostas pautadas em andaimes de aprendizagem. Em geral, falta às 
atividades contemplar processos cognitivos com níveis de complexidade avançada e articular 
satisfatoriamente atividades epilinguísticas e metalinguísticas. 
 
 
Palavras-chave: Prática de Análise Linguística. Ensino de LP. Formação de professores. 
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ABSTRACT 
 
 

TEACHERS IN INITIAL TRAINING AND LINGUISTIC ANALYSIS PRACTICE IN SCHOOL 
CONTEXTO: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS  

 
AUTHOR: Romário Volk 

ADVISER: Francieli Matzenbacher Pinton 

 
 

This research analyses critically discourses of students of the licentiate degree course in Portuguese 
and its Literatures of UFSM to verify to what extent the Linguistic Analysis Practice (LAP) approach is 
seized by the attendees (ANTUNES, 2014; BEZERRA; REINALDO, 2013; GERALDI, 2011; 
MENDONÇA, 2006; POSSENTI, 2011; TRAVAGLIA, 2009; SILVA, 2011). This critical-reflexive 
approach is set as an alternative to deal with the linguistic analysis axis in the classroom, however 
considering it is relatively new in the bibliography, it is presented as a challenge to teachers who wish 
to incorporate it in their teaching practice. The main aim of this research is developed through the 
following specific aims: i) to identity the lexical-grammar devices in the light of the transitivity system 
used by the future teachers to address the axis of linguistic analysis; ii) to analyze the didactic activities 
made by the attendees to verify how they are constituted as didactic activities through the lens of the 
Linguistic Analysis Practice; iii) to systematize trainee teachers’ discourses, especially considering the 
following questions: a) what the grammar study is and why it has to be promoted by the school? And b) 
what Linguistic Analysis Practice is and how promote it? This research is based on Critical Discourse 
Analysis (FAIRCLOUGH, 2001; 2003; RESENDE, 2009; RESENDE; VIEIRA; 2016) as the theory of 
analysis linguistically directed by data, and Systemic-Functional Grammar HALLIDAY; MATTHIESSEN, 
2014; GOUVEIA, 2009; FUZER; CABRAL, 2014), theory of microanalysis of data. From qualitative 
methodology, this research appeals to the concept of Meaningful Device (BARTON, 2004) to map the 
lexical-grammar devices used by the attendees to utter their discourses about LAP. The corpus of this 
research is composed of questionnaires and interviews performed with the attendees, in addition to the 
proposals of didactic activities through the lens of LAP composed by the trainee teachers. Our 
investigation noticed that the attendees, generally, appeal to their own experience as students to utter 
their discourse about working with grammar at school, which is characterized as “dull, boring, tiresome” 
and as a process in which is a prestige of unproductive classifications and nominations of lexical-
grammar elements and concepts. As the trainee teachers in the first part of the course, like the ones in 
the ending, seem to contrast the LAP to the work traditionally made with grammar in basic education. 
To the first group, the main gain promoted by LAP is the reflection about language enabled by this 
approach. The second group, very often, makes up a dichotomy between LAP and grammar study. 
Even though they realize the importance and the need of approaching LAP in the classroom and present 
reflexive proposals of didactic activities composed in the perspective of LAP, they highlight, in their 
activities, considerably the axis of reading and present difficulties to compose proposals based on 
learning scaffolds. Overall, there is a lack of embracement of the cognitive process with advanced 
complexity levels and a satisfactory articulation between epilinguistic and metalinguistic activities.   
 
 
Keywords: Linguistic Analysis Practice. Portuguese teaching. Teachers training.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Um dos maiores desafios, quando considerados os procedimentos de ensino 

em qualquer área do saber, é o fato de que o processo de escolarização traz consigo, 

inevitavelmente, reflexos das posições teóricas que são assumidas como as mais 

adequadas para que se promovam práticas de ensino de conceitos científicos de 

determinada maneira. Assim, por exemplo, um objeto de ensino é retirado do seu 

contexto de uso e recontextualizado, tornando-se um saber escolar, processo em que 

se definem procedimentos pedagógicos para que esse mesmo objeto seja ensinado, 

algo que também ocorre com as práticas de ensino de Língua Portuguesa (LP) e, mais 

especificamente, quando o que está em jogo é o estudo da gramática. O que podemos 

perceber, portanto, por meio de análises mais profundas, é que a maneira como se 

concebe a aula de LP, em sentido mais amplo, e os objetivos de aprendizagem a ela 

relacionados (dentre eles, a apropriação da gramática), trazem consigo marcas do 

percurso histórico da constituição da disciplina, privilegiando-se, em um ou outro 

contexto específico, este ou aquele aspecto da língua, tomando-o como o mais 

relevante para o ensino.  

 Entretanto, uma vez que é impossível que esse processo de recontextualização 

não imprima ao objeto de estudo características relativas a sua escolarização, as 

práticas de ensino devem preocupar-se, ao máximo, em minimizar, tanto quanto for 

possível, esse efeito causado pela escola, o qual advém, “por um lado, de razões de 

natureza social, política e estrutural e, de outro, por razões inerentes à evolução da 

própria área de conhecimentos sobre a língua” (SOARES, 2004, p. 175) e buscar a 

“superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo a 

sua aplicação na vida real” (BRASIL, 2018, p. 15).  

 Isso significa dizer que, acima de tudo, os alunos devem encontrar, no caso 

específico das aulas de Língua Portuguesa, quando o objeto de estudo é a gramática, 

não um espaço que priorize a descrição e a análise linguística com um fim em si 

mesmo, com, por exemplo, atividades que requeiram apenas a classificação e 

identificação de elementos gramaticais, suas classes e nomenclatura. As aulas dessa 

disciplina, ao invés disso, devem representar uma possibilidade de, a partir das 

reflexões sobre sua língua materna, – ainda que por meio dessas classificações – 

obter “[uma] formação humanista e crítica, que o[s] estimule[m] à reflexão sobre o 

mundo, os indivíduos e sua história, sua singularidade e identidade” (BRASIL, 2006, 
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p. 33). Com isso, o “saldo” que o aluno obtém a partir da sua vida escolar é, por meio 

da reflexão sobre a linguagem, a competência para compreender os textos que lê, a 

consciência para participar ativamente da vida em sociedade, a qual está permeada 

e constituída pelo uso da linguagem. Esse patamar, para ser alcançado, requer que, 

entre muitas outras, sejam adotadas ações como: a definição de parâmetros 

curriculares para a disciplina de Língua Portuguesa, a reformulação dos cursos de 

formação dos professores dessa disciplina – e, antes disso, seu mapeamento, o que 

significa resolver embates teórico-metodológicos – e a avaliação de livros didáticos 

para o ensino de LP (SOARES, 2004).  

 O estudo da gramática, portanto, não deve se pautar apenas sobre a 

aprendizagem da metalinguagem especializada per se, exclusivamente prestigiando 

atividades metalinguísticas (FRANCHI, 1991), mas possibilitar aos alunos reflexões 

sobre os usos da língua nos mais diferentes contextos e situações de interação. Essa 

atividade que prestigia a reflexão não significa deixar de ensinar a gramática, mas 

fazê-lo de um modo pelo qual classificações, nomeações de classes gramaticais e 

domínio da norma-padrão da língua sejam apenas alguns dos objetivos da aula de 

Língua Portuguesa, e nunca os principais. 

A proposta de Prática de Análise Linguística (PAL) (BEZERRA; REINALDO, 

2013) surge com a finalidade de apresentar alternativas para um ensino de língua 

materna que prioriza nomeação, classificação e o estudo da gramática de forma 

descontextualizada e improdutiva, e, dessa maneira, a PAL vai ao encontro do que 

preconizam diversos teóricos (GERALDI, 2011; ANTUNES, 2014; BEZERRA; 

REINALDO, 2013; MENDONÇA, 2006; SILVA, 2011) e professores, os quais parecem 

entrar em consenso sobre o fato de que a maior parte dos alunos egressos do ensino 

médio tem sérios problemas relacionados à falta de competência leitora, de produção 

textual e de reflexão sobre os mecanismos linguísticos e seu funcionamento em 

textos.  

O termo PAL, cunhado na década de 80, designa um posicionamento teórico 

que prestigia atividades que têm como objetivo central refletir sobre elementos e 

fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas, com o foco nos usos da 

linguagem (BEZERRA; REINALDO, 2013). A PAL, portanto, promove, a respeito da 

língua, “uma reflexão recorrente e organizada, voltada para a produção de sentidos 

e/ou para a compreensão mais ampla dos usos e do sistema linguístico” (BEZERRA; 
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REINALDO, 2013, p. 208). Dessa maneira, preconiza-se que os alunos sejam 

capazes de, no final do período escolar, lerem e/ou escreverem, com autonomia e 

eficiência, diversos gêneros textuais, instanciados pelas mais variadas práticas 

sociocomunicativas. 

Por se tratar de uma abordagem relativamente recente1 na literatura 

especializada, é normal que a Prática de Análise Linguística não tenha, ainda, 

encontrado sua consolidação. Além disso, muitos professores, mesmo reconhecendo 

a pertinência da PAL, não têm clareza sobre o que configura uma atividade com a 

língua, tomada por esse viés. Assim, como afirmam Bezerra e Reinaldo (2013), o 

termo “Análise Linguística” é encontrado nas produções acadêmicas de futuros 

professores e no discurso dos professores, porém com conceitos variados: sinônimo 

de conhecimentos gramaticais ou de conhecimentos linguísticos ou de normas. 

Podemos dizer, assim, que as novas e antigas práticas de ensino de língua coexistem 

no meio acadêmico e também nas atividades de professores, no ensino básico, em 

materiais e livros didáticos e, inclusive, em documentos oficiais relacionados ao 

ensino. O estudo de Loula (2007)2, valida esse cenário. A autora investigou e 

descreveu o objeto de ensino constituído por uma professora em exercício de 

docência, bem como os instrumentos semióticos mediadores da construção do 

conceito de “adjetivo” e constatou resultados que apontam a imprecisão das 

prescrições dirigidas pelos documentos oficiais, amálgama de abordagens e 

solidariedade da tradição e da teoria linguística, além da adoção, em sala de aula, por 

parte da professora, de práticas múltiplas e heterogêneas, oriundas de diversas 

concepções teóricas. 

A constatação da coexistência – nem sempre positiva – de diferentes 

perspectivas de estudo de gramática no âmbito escolar e acadêmico, sobretudo na 

formação de professores de Língua Portuguesa, motiva diversos estudos que 

procuram investigar contextos específicos no sentido de contribuir para o 

aprimoramento de práticas pedagógicas com vistas à formação na área. O que os 

                                                           
1 Se considerarmos a história da constituição do ensino de Língua Portuguesa no Brasil, iniciada nas 
últimas décadas dos anos 1800, a primeira menção ao termo, ocorrida em meados de 1980, e seu 
posterior desenvolvimento por Bezerra; Reinaldo (2013) e outros pode ser considerado um fato 
bastante recente e, ainda, de certa maneira, em amadurecimento. 
2 Os trabalhos acadêmicos referidos neste capítulo foram selecionados no Portal Domínio Público a 

partir da busca pelas palavras-chave “ensino de gramática”, “ensino de Língua Portuguesa” e “Prática 
de Análise Linguística”, compreendendo o período de 2006 a 2018.  
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resultados desses estudos refletem, de modo geral, é justamente a convivência de 

diversas perspectivas de ensino, em que, muitas vezes, há tentativas, por parte de 

professores em formação ou já em exercício de docência, de inovações no estudo 

gramatical, mas de forma ainda tímida ou inconsistente, uma vez que a força da 

gramática tradicional parece sempre influenciar com maior ou menor grau as práticas 

de ensino. Nesse sentido, a investigação de Montemór (2008), em escolas da rede 

pública e privada do país, mostrou que os alunos, de um modo geral, consideram útil 

aprender gramática porque acreditam que isso lhes dá acesso à norma-padrão e, 

consequentemente, maiores oportunidades no mercado de trabalho. Fernandes 

(2013) lançou seu olhar sobre escolas bem avaliadas no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) a fim de compreender o prestígio dado pelos professores dessas 

escolas ao ensino da gramática. O estudo demonstrou que os professores 

participantes da referida pesquisa, de maneira geral, consideram eficiente a 

sistematização da gramática porque isso contribui para o sucesso dos alunos no 

ENEM. Ou seja, o estudo da gramática ainda encontra traços de justificativas que se 

pautam no domínio de uma norma dita “padrão” e cujo domínio estaria associado a 

status social e a noções de participação mais efetiva em grupos sociais mais 

prestigiados.  

Mas, afinal, por que uma abordagem de Prática de Análise Linguística pode ser 

considerada mais coerente? Uma das justificativas do prestígio de uma abordagem 

dessa natureza reside no fato de que a gramática normativa/tradicional apresenta 

incoerências teóricas, as quais só podem ser desfeitas por meio de um trabalho, com 

a língua, que considere o seu uso efetivo nas mais variadas situações de uso real, 

servindo a propósitos sociocomunicativos diversos. É o que corroboram pesquisas 

como a de Sperança (2007), que, ao analisar, em manuais de gramática tradicional, o 

processo de constituição do período composto – coordenação e subordinação –, 

verificou que os critérios estritamente sintáticos adotados por esses manuais para a 

explicação de conceitos gramaticais mostram-se insuficientes para o ensino efetivo, o 

qual requer a consideração da exploração de critérios semânticos e pragmáticos.  

Todas essas considerações somam-se à constatação de que, em nosso 

contexto de formação – um curso superior de formação de professores de Língua 

Portuguesa e Literatura –, eram frequentes as inquietações representadas por 

perguntas/afirmações do tipo: “vou começar o meu estágio, mas ainda não me sinto 
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seguro quanto ao meu objeto de ensino”, “fala-se tanto em Prática de Análise 

Linguística, mas eu não sei promover uma atividade por esse viés”, “como faço para 

não ser a professora de gramática que eu tanto condeno?”. Consideramos que parte 

desse cenário se deve à relativa “novidade” que a Perspectiva de Análise Linguística 

representa (menos de 30 anos podem ser considerados pouco tempo para um campo 

disciplinar como o nosso). Aliado a isso, temos o fato de que, em 1997, foram 

publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais desestabilizaram 

as práticas pedagógicas tradicionais ao assumirem uma visão social da linguagem, 

que enfatiza o desenvolvimento, no aluno, de competências discursivas e que 

preparam para o uso linguístico nos mais variados contextos socioculturais, o que, por 

sua vez, significa que o ensino da gramática dita normativa ou “padrão” dê lugar, 

também, a propostas reflexivas de ensino, que considerem as manifestações 

linguísticas em toda sua variedade de formas, em que o professor seja o mediador 

que “leva o aluno a analisar os usos e, consequentemente, os efeitos de sentido 

expressos por elementos linguísticos em situações interativas reais, nas modalidades 

falada e escrita da língua” (SILVA, 2011, p. 18).  

Para corroborar esse posicionamento, os PCN determinam que o ensino da 

língua seja pautado em consonância com eixos de ensino que contemplem toda essa 

variedade, e, assim, orientam práticas de ensino que levem em consideração a língua 

falada, escrita, a leitura e a análise linguística. Este último eixo, da análise linguística, 

pode ser considerado “estruturante”, pois permite configurar uma prática de reflexão 

sobre a língua que promova o desenvolvimento, no aluno, de competências que o 

levem à proficiência em relação aos demais eixos (a reflexão sobre a língua, 

possibilitada pela análise linguística, deve levar o aluno a ler, escrever e expressar-se 

com maior competência). A BNCC (2019, p. 80) corrobora esse posicionamento ao 

defender que o eixo de Análise Linguística/Semiótica deve pautar o trabalho com a 

linguagem enfocado nos “procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e 

avaliação consciente, durante os processos de leitura e de produção de textos [por 

parte do aluno]”.  

A BNCC (2018) preconiza um espaço profícuo para o trabalho com a análise 

linguística, pois defende que as práticas de linguagem a serem consideradas no 

ensino básico de LP correspondem à oralidade, leitura/escuta, produção textual e 

análise linguística/semiótica (BNCC, 2018). Esse eixo de ensino, portanto, pode ser 

preenchido das mais variadas maneiras, abordagens, teorias e práticas pedagógicas 
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relacionadas ao ensino da língua. Entretanto, pautada no pressuposto de que esse 

ensino precisa promover a reflexão do aluno, a Prática de Análise Linguística, 

justamente por possuir fins didáticos, com vistas à reflexão sobre a língua, contesta o 

ensino tradicional de gramática, o qual se caracteriza por um caráter eminentemente 

descritivo-prescritivo do sistema linguístico. Essa maneira “não tradicional” de 

compreensão do ensino de língua requer que invistamos em pesquisas que mapeiem 

contextos de formação de professores com o objetivo de contribuir para que as 

práticas sociais e, mais especificamente, procedimentos metodológicos nesses 

contextos sejam revistos e adaptados a novas necessidades, maneiras de 

compreensão de práticas pedagógicas e abordagens de ensino, como é possível que 

a Prática de Análise Linguística seja concebida. Esse mapeamento pode, inclusive, 

revelar práticas mais profundas e enraizadas nesses contextos, como concepções 

teóricas adotadas pelos formadores dos professores em formação. Foi justamente 

isso que Emiliano (2006) constatou ao analisar o ensino de gramática no Curso de 

Letras da Universidade Estadual de Maringá, com resultados que demonstraram que 

aquele curso não possuía uma concepção de gramática definida, ancorando-se sobre 

duas concepções principais: a tradicional e a interacionista/funcionalista.  

Ainda, a insegurança ou ineficiência quanto à promoção de um ensino de 

gramática pelo viés da perspectiva de Prática de Análise Linguística podem estar 

associadas a lacunas formativas relacionadas à leitura e escrita e que não foram 

superadas durante o percurso acadêmico do professor em formação, que pode até 

compreender a pertinência da adoção de uma nova metodologia para o trabalho com 

a gramática, mas esbarra em um “não saber como fazer” que não tem relação imediata 

com a Prática de Análise Linguística em si, como demonstrou Doretto (2014), ao 

investigar a relação teoria-prática de um grupo de professores em formação que 

apresenta tímidas tentativas de abordar atividades de reflexão sobre a língua.  

As considerações apresentadas anteriormente abrangem o escopo de 

interesses do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Linguagem (NEPELIN), 

grupo do qual fazemos parte, e que tem por objetivo sistematizar saberes sobre ensino 

de linguagem no contexto escolar/acadêmico com vistas ao fortalecimento teórico e 

pedagógico em relação aos letramentos. Além disso, inquietações de diversos 

professores em formação quanto ao estudo reflexivo de gramática, como já 
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explicitamos anteriormente, participam da construção de um cenário de constatações 

que despertam interesse pela presente pesquisa. 

Assim, considerando-se nossa inserção em um contexto de formação de 

professores de Língua Portuguesa, o que se mostra profícuo para uma análise que se 

considere qualitativa e que possa, posteriormente, ampliar as ainda relativamente 

poucas discussões e pesquisas que englobam a relação professor em formação e a 

Perspectiva de Prática de Análise Linguística, delineamos o objetivo central desta 

pesquisa:  

 

 analisar criticamente os discursos de professores em formação, acadêmicos do 

Curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, a fim de 

verificar em que medida os futuros professores se apropriam da perspectiva de Prática 

de Análise Linguística.  

 

O objetivo central da pesquisa pode ser alcançado por meio do desdobramento 

dos seguintes objetivos específicos, os quais compõem este estudo:  

 

 identificar os recursos léxico-gramaticais sob a ótica do sistema de 

transitividade empregados pelos professores em formação para abordar o eixo de 

análise linguística; 

 analisar as atividades didáticas elaboradas pelos professores em formação a 

fim de verificar em que medida se constituem atividades didáticas pelo viés da Prática 

de Análise Linguística; 

 sintetizar os discursos dos professores em formação, especialmente levando 

em consideração os seguintes questionamentos norteadores:  

a) o que é o estudo da gramática e por que a escola deve promovê-lo? 

b) o que é e como promover a Prática de Análise Linguística? 

 

 A presente pesquisa está vinculada ao projeto guarda-chuva “Formação de 

Professores de Língua Portuguesa e Prática de Análise Linguística: do objeto de 

ensino a uma abordagem didático-pedagógica”, coordenado pela professora 

orientadora desta pesquisa, Drª. Franciéli Matzenbacher Pinton. O projeto abarca, 

além do mapeamento de discursos sobre a PAL, pesquisas que visam à construção 
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de uma abordagem didática a fim de enfrentar o desafio de formar professores de 

Língua Portuguesa que mobilizem, articulem e didatizem os objetos do conhecimento 

referentes à AL. Em última instância, mapear os discursos dos participantes da 

pesquisa contribuirá com os propósitos da linha de pesquisa Linguagem no Contexto 

Social, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal 

de Santa Maria. 

Para além deste capítulo de Considerações Iniciais, este texto está constituído 

da seguinte maneira: no capítulo 2, apresentamos a fundamentação teórica que 

embasa nossa pesquisa. Nesse capítulo, apresentamos a Análise Crítica de Discurso 

(2.1), quando são discutidos conceitos primordiais para essa teoria da análise crítica 

linguisticamente orientada. Depois, em 2.2, revisitamos os principais conceitos da 

Gramática Sistêmico-Funcional, nossa teoria de microanálise dos dados. 

Posteriormente, em 2.3, recuperamos brevemente o panorama sócio-histórico de 

constituição da disciplina de Língua Portuguesa na escola e em 2.4 discutimos os 

principais princípios teórico-práticos que constituem a Prática de Análise Linguística. 

No capítulo 3 detalhamos a metodologia desta pesquisa, com Universo de 

Análise, em 3.1, Critérios de seleção dos participantes (3.2), Critérios e geração do 

corpus (3.3) e Procedimento de análise dos dados (3.4).   

No capítulo 4 apresentamos a análise e discussão dos resultados, constituída 

da seguinte maneira: 4.1 – o que é o estudo da gramática e como a escola deve 

promovê-lo? e 4.2 – O que é a Prática de Análise Linguística. Finalizamos o capítulo 

4 apresentando a análise e discussão de atividades didáticas produzidas pelos 

professores em formação participantes desta pesquisa. 

No capítulo 5 tecemos considerações finais e, finalmente, apresentamos as 

referências bibliográficas, os anexos e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo apresentamos o detalhamento dos fundamentos teóricos que 

norteiam nossa pesquisa. Primeiramente abordamos os principais conceitos da 

Análise Crítica de Discurso, doravante ACD, que é uma teoria social de análise de 

discurso linguisticamente orientada, da qual lançamos mão para a análise do corpus, 

valendo-nos, sobretudo, das noções de Discurso, Prática Social e Prática Discursiva 

disponibilizados pela teoria.  

Em um segundo momento apresentamos os principais conceitos e 

pressupostos teóricos da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), teoria funcionalista 

da linguagem que, entre outras possibilidades, permite a elucidação e a compreensão, 

a partir de elementos léxico-gramaticais, de discursos produzidos e (co)existentes em 

contextos sociocomunicativos específicos. A GSF, desse modo, é tomada por nós 

como ferramenta de análise a serviço da ACD. 

No terceiro momento deste capítulo expomos considerações sobre a 

constituição do ensino de gramática no Brasil dos últimos cem anos, 

aproximadamente. Para isso, consideramos o espaço sócio-histórico em que a 

disciplina de Língua Portuguesa e, sobretudo, as práticas de ensino de gramática se 

desenvolveram, levando-se em consideração diferentes momentos da constituição 

dos conceitos de linguagem, gramática e texto, e a configuração desses conceitos na 

relação com diferentes momentos de desenvolvimento da linguística enquanto ciência 

e/ou campo científico. 

Por fim, encerramos o capítulo com a apresentação da abordagem de Prática 

de Análise Linguística para fins didáticos (PAL), que se propõe uma alternativa para o 

trabalho de análise linguística em sala de aula, inscrita na perspectiva sociocultural de 

ensino e aprendizagem e considerada, por nós, alinhada aos principais documentos 

normativos para o ensino de Língua Portuguesa em âmbito nacional.   

 

2.1 ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSO (ACD) 

 

 A Análise Crítica de Discurso é uma teoria social de análise de discurso 

linguisticamente orientada. Postulada por Norman Fairclough, ela promove a análise 

de textos buscando a compreensão sobre o que a superfície textual demonstra – e 

como o faz – sobre as práticas sociais, discursivas e, de maneira mais ampla, sobre 
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as ideologias que incidem sobre as atividades desempenhadas pelas pessoas em 

contextos situados e mediados pela linguagem. Segundo seu precursor, essa teoria 

deve ser um empreendimento interdisciplinar, dada a concepção de discurso que a 

orienta, a qual tem: 

 

Interesse nas propriedades dos textos, nos processos sociocognitivos de 
produção e interpretação dos textos, na prática social em várias instituições, 
no relacionamento da prática social com as relações de poder e nos projetos 
hegemônicos no nível social (FAIRCLOUGH, 2001, p. 276). 

  

 A ACD configura um quadro tridimensional de análise, pois compreende o 

discurso enquanto texto, prática discursiva e prática social (FAIRCLOUGH, 2001). 

Isso quer dizer que, por exemplo, ao produzirmos textos, estamos diante de eventos 

discursivos situados, os quais colocam em funcionamento elementos que revelam 

características de práticas sociais que são desempenhadas pelas pessoas, práticas 

sociais essas que necessitam da linguagem para que ocorram, uma vez que “a 

perspectiva da linguagem como parte irredutível da vida social pressupõe relação 

interna e dialética entre linguagem e sociedade, pois questões sociais são também 

questões discursivas, e vice-versa” (VIEIRA; RESENDE, 2016, p. 15). Devemos levar 

em consideração o fato de que textos, práticas sociais e práticas discursivas revelam 

as forças de poder e as lutas ideológicas que ocorrem em espaços específicos de 

produção de linguagem e interação social. Assim,  

 

a análise de texto é uma parte essencial da análise de discurso, mas a análise 
de discurso não é apenas a análise linguística de textos. Vejo a análise do 
discurso como "oscilante" entre um foco em textos específicos e um foco no 
que eu chamo de “ordem do discurso”, a estrutura social relativamente 
durável da linguagem, que por si só é um elemento da estruturação e criação 
de redes relativamente duráveis de práticas sociais (FAIRCLOUGH, 2003, p. 
03)3 

 

A ACD pode ser vista, portanto, como “um projeto mais amplo de 

desenvolvimento da análise crítica do discurso como recurso para análise e pesquisa 

social” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 03)4, algo que a obriga a valer-se das disciplinas 

                                                           
3 “Text analysis is an essential part of discourse analysis, but discourse analysis is not merely the 

linguistic analysis of texts. I see discourse analysis as ‘oscillating’ between a focus on specific texts and 
a focus on what I call the ‘order of discourse’, the relatively durable social structuring of language which 
is itself one elemento of the relatively durable structuring and networking of social practices”. 
4 “a broader project of developing critical discourse analysis as a resource for social analysis and 

research”.  



37 
 

sociais, não apenas linguísticas, para atingir seus propósitos, e que permite ao 

pesquisador lançar mão, tanto quanto possível e necessário, de uma ou outra teoria 

que ele julgar necessária para a compreensão do seu objeto de estudo.  

 A palavra-chave que melhor define a diferença da Análise Crítica de Discurso 

em relação às demais abordagens de análise de discurso provavelmente seja 

“mudança social”. Esse termo está contido, aliás, no título do livro Discurso e mudança 

social, de Norman Fairclough (2001). Segundo o autor, sua abordagem pretende 

“reunir a análise de discurso orientada linguisticamente e o pensamento social e 

político relevante para o discurso e a linguagem, na forma de um quadro teórico [...] 

adequado para uso na pesquisa científica social e no estudo da mudança social” – 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 89, grifos do autor). A busca pela mudança social, dessa 

maneira, contempla e justifica o caráter crítico da teoria, a qual vai além de outras 

teorias de análise de discurso que se pretendem apenas a analisar o discurso, sem, 

necessariamente, reorganizá-lo.  

 Podemos definir o propósito de análises em ACD como sendo “mapear 

conexões entre escolhas de atores sociais ou grupos, em textos ou eventos 

discursivos específicos, e questões mais amplas, de cunho social, envolvendo poder” 

(VIEIRA; RESENDE, 2016, p. 23). Essa finalidade nos obriga, por isso, a compreender 

de que maneira escolhas linguísticas e, de modo geral, os textos, evidenciam relações 

localizadas no âmbito social, pois a evolução real da língua ocorre da seguinte ordem: 

 

as relações sociais evoluem (em função das infraestruturas), depois a 
comunicação e a interação verbais evoluem no quadro das relações sociais, 
as formas dos atos de fala evoluem em consequência da interação verbal, e 
o processo de evolução reflete-se, enfim, na mudança das formas da língua 
(BAKHTIN, 2006, p. 127). 

 

Disso se pode depreender que a observação e a compreensão das formas da 

língua – a análise de textos, por exemplo, - significa, ao mesmo tempo, a observação 

e a compreensão das relações sociais, em uma configuração dialética, que reconhece 

a força e a restrição das convenções, sejam elas linguísticas ou sociais, mas também, 

a possibilidade de, sob certas condições, rearticular essas convenções de maneira 

criativa, abrindo possibilidades para sua transformação (FAIRCLOUGH, 2001).  

 Se a evolução das relações sociais faz evoluir as formas da língua, isso quer 

dizer que há elemento(s) – ou, mais precisamente, uma configuração de elementos - 

que desencadeiam e permitem essa relação. Segundo Fairclough (2001), é 
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necessário compreender a linguagem como uma prática social e não como atividade 

puramente individual. Por isso, “o discurso é um modo de ação, uma forma em que as 

pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também 

[é] um modo de representação” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). As pessoas significam 

o mundo, as relações e, de forma geral, agem condicionadas por suas crenças, 

valores e regras que acreditam serem as mais adequadas para este ou aquele 

contexto. Considerar o discurso pressupõe, nesse viés, tomá-lo como uma mostra das 

relações que se dão entre as pessoas, que organizam sua vida por meio e com o 

auxílio da linguagem, pois “o discurso contribui para a constituição de todas as 

dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: 

suas próprias normas e convenções, identidades e instituições que lhe são 

subjacentes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).  

 Em última instância, pode-se afirmar que há uma “relação dialética entre o 

discurso e a estrutura social, existindo mais geralmente tal relação entre a prática 

social e a estrutura social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91), ou seja, enunciados, 

maneiras de significar o mundo pela linguagem, representar relações e identidades 

sociais podem, pela recorrência, passar a ser vistas como naturais, adquirindo cada 

vez mais consistência e, ao mesmo tempo, contribuírem para que esta ou aquela 

forma de representação do mundo prevaleça sobre outras:  

 

a constituição discursiva da sociedade não emana de um livre jogo de ideias 
nas cabeças das pessoas, mas de uma prática social que está firmemente 
enraizada nas estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para 
elas (FAIRCLOUGH, 2001, p. 93).  

 

 Portanto, o fato de um professor em formação prestigiar determinadas práticas 

de estudo de gramática em detrimento de outras, por exemplo, considerando mais 

viável e pertinente adotar uma postura tradicional de ensino, ocorre motivado por 

práticas sociais que, no percurso formativo e, até mesmo, escolar, desse futuro 

professor, foram recorrentes e acabaram sendo naturalizadas como as mais 

adequadas, porque a maior parte das práticas que esse aluno vivenciou 

encaminharam-no para essa compreensão. 

 É necessário ter em mente, no quadro teórico que expomos, a relação entre 

eventos e práticas (sejam sociais ou discursivas). Se o discurso perpassa e constitui 

as práticas, e as práticas são discursiva e ideologicamente investidas, a diferença 
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entre o que é uma prática e um evento precisa ficar clara. Práticas, nesse sentido, 

podem ser vistas como algo mais consolidado, recorrente, se confrontadas com os 

eventos. Dito de outro modo: um número recorrente de eventos tornar-se-á, 

provavelmente – pela sua recorrência - uma prática ou prática(s). Os eventos são, 

portanto, mais imediatos, colocando-se em um extrato mais superficial – “o 

relacionamento deles [das estruturas sociais e dos eventos] é mediado – existem 

entidades organizacionais intermediárias entre estruturas e eventos. Vamos chamar 

isso de práticas sociais” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 22)5.   

 As práticas sociais podem ser vistas como a articulação de diferentes 

elementos associados a instâncias particulares da vida social (FAIRCLOUGH, 2003). 

A prática em uma sala de aula específica, ou em uma escola, de um modo mais geral, 

pode ser um exemplo de prática social. O que importa para o analista de discurso, 

nesse caso, segundo Fairclough (2003), é que essas práticas articulam discurso e 

elementos sociais não discursivos. Segundo o autor, qualquer prática social pode ser 

considerada dessa maneira. Isso quer dizer, mais uma vez, que o analista precisa 

considerar o que a linguagem (o discurso) está revelando (e de que maneira) sobre o 

contexto, pois “as relações sociais são, em parte, de natureza discursiva, e o discurso 

é, em parte, social” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 25)6.   

 Se eventos e práticas discursivas não podem ser considerados como 

pertencendo a um mesmo nível da estrutura discursiva, podemos também acrescentar 

que ambos podem representar diferentes orientações, e, nesse sentido, a perspectiva 

dialética “considera a prática e o evento contraditórios e em luta, com uma relação 

complexa e variável com as estruturas, as quais manifestam apenas uma fixidez 

temporária, parcial e contraditória” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94). A possibilidade de 

mudança social preconizada pela ACD vale-se dessa constatação. Convém, 

entretanto, antes de abordar essa questão, demonstrar o papel da ideologia nessa 

relação. 

 Fairclough compreende as ideologias como  

 

significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações e as 
identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 
formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, 
a reprodução ou a transformações das relações de dominação” (2001, p. 

                                                           
5 “Their relationship is mediated – there are intermediate organizational entities between structures and 

events. Let us call these “social practices”.  
6 “social relations are partly discoursal in nature, discourse is partly social relations”.  
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117). Representações de aspectos do mundo que podem [...] contribuir para 
estabelecer, manter e [modificar] as relações sociais de poder, dominação e 
exploração (2003, p. 9)7. 

 

 Ao defender essa concepção “crítica” (FAIRCLOUGH, 2003) acerca da 

ideologia, o autor defende ainda que a ideologia é uma propriedade de estruturas e 

eventos, e o problema-chave é a elucidação satisfatória sobre a dialética de estruturas 

e eventos (FAIRCLOUGH, 2001). A criticidade dessa maneira de compreensão acerca 

do conceito de ideologia está associada ao fato de que “não se deve pressupor que 

as pessoas têm consciência das dimensões ideológicas de sua própria prática. As 

ideologias construídas nas convenções podem ser mais ou menos naturalizadas e 

automatizadas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 120). É, no entanto, justamente esse caráter 

apenas “mais ou menos automatizado” que abre a possibilidade para que os sujeitos,  

 

posicionados ideologicamente, [sejam, apesar disso], capazes de agir 
criativamente no sentido de realizar suas próprias conexões entre as diversas 
práticas e ideologias a que estão submetidos e de reestruturar as práticas e 
as estruturas posicionadoras (FAIRCLOUGH, 2001, p. 121) 

 

Essa é a razão, segundo ele, de se defender uma modalidade de educação que 

“enfatize a consciência crítica dos processos ideológicos no discurso” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 120), a fim de tornar as pessoas mais críticas e conscientes acerca das 

práticas e discursos a que estão assujeitadas (pelo menos provisoriamente).  

 Reconhecer o caráter sempre provisório da ideologia pressupõe também que a 

hegemonia, a qual é “tanto liderança quanto dominação” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

122) seja vista como liderança e dominação nunca atingidas totalmente. A hegemonia 

é considerada pela ACD como sendo “um foco de luta constante sobre pontos de 

maior instabilidade entre classes e blocos para construir, manter ou romper alianças 

e relações de dominação/subordinação que assume formas econômicas, políticas e 

ideológicas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 122). Isso implica o reconhecimento de que a 

hegemonia é provisória e, portanto, que práticas discursivas podem promover a 

condição hegemônica de um ou outro discurso, o que pode ser feito mediante eventos 

discursivos recorrentes, e que corrobora o pressuposto de Fairclough (2001), quando 

                                                           
7 “Ideologies are representations of aspects of the world which can be shown to contribute to 

establishing, maintaining and changing social relations of power, domination and exploitation”. 
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ele afirma que uma hegemonia é constituída de equilíbrio contraditório e a 

rearticulação de ordens de discurso são um marco delimitador na luta hegemônica.  

 O caráter provisório da ideologia, defendido pela ACD, delega importância 

considerável à hegemonia também no sentido de compreendê-la como um elemento 

que auxilia a compreensão da prática social à qual pertence o discurso em termos de 

relação de poder. Ou seja, representa uma maneira de verificar se as relações de 

poder reproduzem, reestruturam ou desafiam as hegemonias existentes 

(FAIRCLOUGH, 2001). A luta articulatória, nesse âmbito, significa que novos 

elementos, formas de representar e compreender as relações e o mundo, por 

exemplo, são constituídos mediante a redefinição entre os elementos antigos. No caso 

desta pesquisa, a tomada de consciência dos alunos sobre a maneira mais adequada 

de se abordar o eixo de análise linguística em sala de aula e a adoção de práticas que 

conduzam a esse fim seria um exemplo dessa “redefinição hegemônica”.  

O aspecto crítico da ACD recai justamente sobre essa característica de as 

pessoas serem inovadoras ou criativas, adaptando as convenções existentes de 

novas maneiras, o que envolve transgressão e cruzamento de fronteiras 

(FAIRCLOUGH, 2001), mas que não é alcançado sem que a análise discursiva 

considere aspectos linguísticos em relação a sua face social. As relações entre as 

esferas textuais e discursivas, bem como o conceito de ideologia, explicitados até 

aqui, estão representadas na Figura 1: 

 

Figura 1 – Relação entre estruturação social, estruturação discursiva e ideologia 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Resende (2009, p. 33). 
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 Por se tratar de uma teoria social de análise de discurso linguisticamente 

orientada, a ACD necessita de categorias analíticas que considerem os aspectos 

manifestados na superfície textual. A teoria possibilita, nesse sentido, que o analista 

lance mão de categorias (em nosso caso, léxico-gramaticais) que possibilitem a 

compreensão do discurso e seus efeitos na sociedade. Para tanto, adotamos como 

ferramenta de análise as categorias disponibilizadas pelo sistema léxico-gramatical 

da Gramática Sistêmico-Funcional, desenvolvida por Halliday e Matthiessen (2014), 

sistema de transitividade. 

A GSF, desenvolvida no âmbito da Linguística Sistêmico-Funcional, oferece 

meios de “descrições plausíveis sobre o como e o porquê de a língua variar em função 

de e em relação com grupos de falantes e contextos de uso” (GOUVEIA, 2009, p. 14). 

Ela possibilita que, a partir de elementos léxico-gramaticais presentes nos textos, se 

chegue à compreensão do que está acontecendo no nível discursivo, social, quando 

a linguagem está sendo usada para representar identidades e experiências e 

estabelecer relações sociais, pelo que se torna, associada à ACD, para o caso desta 

pesquisa, um recurso imprescindível de análise. Lançando mão das categorias da 

GSF, portanto, buscamos compreender como os eventos sociais e práticas sociais 

relacionadas ao estudo da gramática pelo viés da PAL no âmbito do Curso de 

Licenciatura em Letras se configuram e qual(is) discurso(s) sobre o ensino de 

gramática eles propagam/mantêm/hegemonizam.  

 

2.2 A GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL (GSF) 

 

 Abordagens funcionalistas da linguagem defendem que a forma que os 

elementos linguísticos assumem é motivada, majoritariamente, pela função que um 

enunciado deve cumprir em determinado contexto sociocomunicativo, em situações 

particulares e concretas de uso linguístico. Uma dessas abordagens é a Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF), em que a noção de Gramática Sistêmico Funcional 

desenvolvida por Halliday (2014) se pauta para explicar o sistema linguístico e seu 

uso pelo falante. Para a GSF, a gramática da língua é moldada pelos usos que os 

usuários da língua efetuam do sistema linguístico, o qual sofre alterações de acordo 

com pressões sócio-históricas e, por isso, questões sociais não podem ser 

negligenciadas quando se pretende descrever o funcionamento da língua. Desse 
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modo, a consideração da forma dos elementos linguísticos significa, também, a 

possibilidade da compreensão dos fatores sociais que influenciam a produção de 

textos e a legitimação e propagação de determinados discursos, o que motiva o 

entrecruzamento da GSF com a ACD no sentido de, a partir de elementos linguísticos, 

compreender o funcionamento social, em contextos específicos, de maneira mais 

ampla. 

 A GSF concebe a linguagem enquanto um sistema estratificado, em que 

elementos abstratos são realizados em níveis mais concretos, de modo que a análise 

de uma oração ou um texto leva à compreensão de elementos que são externos à 

linguagem (aspectos contextuais como as relações entre os falantes que estão 

participando da interação linguística, suas crenças, valores, por exemplo). Da mesma 

maneira, levar em consideração as crenças dos falantes, seus papéis sociais, suas 

relações, o contexto cultural em que se inserem (elementos extralinguísticos) permite 

certo grau de previsão sobre quais textos serão instanciados, sobre o que será o texto, 

qual a forma que ele assumirá, ou seja, o sistema de estratificação deve ser 

compreendido enquanto dialético, em que um texto fornece pistas do contexto no qual 

está inserido ao mesmo tempo que o contexto influencia os textos (FUZER; CABRAL, 

2014). Tudo isso corrobora a noção já mencionada da pertinência de se observar, 

simultaneamente, tanto quanto possível, a influência dos eventos e práticas 

discursivas nos textos, para que se torne possível, em certa medida, a partir da 

reordenação de determinadas práticas, reordenar ordens discursivas, a fim de que, 

em uma relação dialética, novos discursos ordenem novas práticas, que se tornarão 

perceptíveis quando o sistema linguístico se instanciar na forma de textos.  

 A GSF é uma teoria de base semântica e paradigmática, o que quer dizer que 

são consideradas, em cada contexto específico de uso linguístico, as escolhas que o 

falante realizou em relação àquelas que ele poderia ter realizado, mas não o fez, pois 

“a linguagem [pode ser vista] como recurso – escolha entre alternativas” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 20)8, “um potencial de significados à disposição dos 

falantes” (FUZER; CABRAL, 2014, p. 13). Em outras palavras, considera-se o que o 

falante quer significar naquele momento específico, já que os mesmos autores 

definem que “a língua é um recurso para fazer sentido e significado” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 23)9. Essa constatação permite afirmar que, considerando 

                                                           
8 “We have referred to language as resource – choices among alternatives”.  
9 “Language is a resource for making meaning”. 
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o sistema linguístico disponível para si para a realização de determinada atividade que 

se realiza por meio da língua, o falante optou por uma possibilidade, a qual instanciou 

o sistema (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 27), ou seja, o sistema (abstrato, 

potencial) aconteceu, instanciou-se por meio de elementos léxico-gramaticais, os 

quais são passíveis de análise segundo as categorias de análise de que dispõe a 

GSF. É nesse sentido que podemos afirmar que uma oração ou um texto são uma 

“janela para o sistema” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), pois permitem, a partir 

de algo “concreto”, a compreensão de algo “abstrato”. 

 O caráter paradigmático da teoria possibilita a explicação dos motivos pelos 

quais o falante opta por determinadas escolhas linguísticas em detrimento de outras. 

Para essa explicação é imprescindível, em primeiro lugar, que se leve em 

consideração o caráter trinocular da linguagem (FUZER; CABRAL, 2014, p. 32) já que, 

ao fazermos uso da linguagem, representamos as experiências do mundo exterior 

(material) e do mundo interior (da consciência), e construímos significados 

ideacionais. Daí a afirmação de que a linguagem possui a metafunção10 ideacional ou 

experiencial. Esse modo de significar também é moldado pelas relações entre os 

falantes que participam da interação verbal, do papel social que eles ocupam, da visão 

que têm sobre o seu interlocutor ou da visão que eles têm sobre a visão que o 

interlocutor tem deles. Daí dizermos que a linguagem possui a metafunção 

interpessoal. Por último, ao fazermos uso da linguagem, de acordo com os nossos 

propósitos e o significado que queremos construir, organizamos os elementos 

linguísticos em um todo coerente e coeso, daí afirmar-se que a linguagem possui uma 

metafunção textual. 

 Cada uma das três metafunções da linguagem se realiza, no nível léxico-

gramatical, por um sistema de escolhas (posteriormente, neste capítulo, eles serão 

                                                           
10 Podemos entender, em uma analogia bastante superficial, metafunção enquanto algo que, já de 

antemão, está disponível para o falante, cada um dos espaços do corpo que ele precisa vestir (tronco, 
pernas e pés) antes de sair de casa. Cada uma dessas partes do corpo aceita apenas uma peça de 
roupa por vez, e o falante decidirá por uma ou outra dependendo da ocasião para a qual está se 
vestindo (festa, missa, jantar com os amigos). Ao optar por uma camiseta branca, o falante abre mão 
de todas as outras cores de camisa que possui, as quais ele deixa em seu armário e permanecem 
apenas como uma possibilidade não efetuada, no nível do sistema. O mesmo ocorre com as calças e 
os sapatos, e é apenas depois de vestidas as três partes do corpo que ele sairá de casa; O guarda-
roupas/sistema possibilita escolhas, com a única exigência de que se saia de casa vestido com pelo 
menos uma camiseta, uma calça e um calçado. Nessa analogia, portanto, uma situação concreta de 
fala é o “look completo”, o sistema é o armário, a léxico-gramática é a parte do armário em que se 
encontra cada categoria do vestuário (calças, camisas e calçados), contexto de situação é a “ocasião 
para a qual o falante se veste” e, mais amplamente, contexto de cultura é o “como as pessoas 
normalmente se vestem quando vão a ocasiões como aquela que está em questão”. 
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mais bem abordados) quais sejam: Sistema de Transitividade (ideacional), MODO e 

modalidade (interpessoal) e Tema-Rema (textual). Assim, por exemplo, o nível de 

comprometimento com uma proposição efetuada pelo falante pode variar de acordo 

com o papel social que ele ocupa em determinada situação comunicativa ou, ainda, 

de acordo com o papel que ele acredita ocupar em dada interação. Por isso, é comum 

ocorrer a modalidade, que “interpreta a região de incerteza que existe entre sim e não” 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 176)11 e, portanto, esse recurso permite ao 

falante afirmar com diferentes graus de certeza o que ele pretende comunicar ou, 

ainda, deixar de assumir responsabilidades, efetuar comandos, quando poderia fazê-

lo. Essas escolhas se manifestam em orações e, de um modo geral, em textos, 

segundo padrões formais que podem ser levados em consideração a fim de se 

investigar os motivos pelos quais tais escolhas ocorrem. A Figura 2 reúne os aspectos 

teórico-metodológicos da GSF mencionados até aqui:  

 

Figura 2 – Metafunções da linguagem e sistemas léxico-gramaticais 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Motta-Roth (2008, p. 352). 

 

                                                           
11 What the modality system does is to construe the region of uncertainty that lies between ‘yes’ and 
‘no’. 
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 Outra noção imprescindível para compreender os usos linguísticos em 

situações concretas de fala é a de contexto de situação, o qual pode ser compreendido 

como “um espaço semiótico multidimensional, o ambiente de significados em que a 

linguagem, outros sistemas semióticos e sistemas sociais operam” (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014, p. 34)12. Ao empregar a língua, os elementos léxico-

gramaticais dos quais o falante lança mão são determinados, em grande medida, pelo 

contexto em que esse falante está inserido. No modelo de estratificação, o contexto 

de situação é o primeiro nível que se situa fora da órbita dos elementos linguísticos e, 

como uma “entidade invisível”, determina as escolhas do falante segundo três 

variáveis: campo, que diz respeito ao que está acontecendo na situação, a natureza 

da atividade social e semiótica [e] o domínio de experiência dessa atividade; relações 

(quem participa da situação, quais os papeis sociais dos interactantes); e modo, 

determinado pelo papel que está sendo desempenhado pela linguagem e outros 

sistemas semióticos na interação (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). É importante 

perceber que cada uma das variáveis do contexto de situação está relacionada a cada 

uma das três metafunções (campo - metafunção ideacional, relações – metafunção 

interpessoal e modo – metafunção textual). Além disso, também nesse estrato 

linguístico, é importante notar que as variáveis estão inter-relacionadas: sobre o que 

eu falo determina, em grande medida, como organizo minha mensagem; com quem 

eu falo determina, em grande parte, como meu texto é construído; a relação, nesse 

sentido, também é dialética.  

 A adoção da Gramática Sistêmico-Funcional, portanto, como ferramenta de 

análise vai ao encontro de pesquisas que se proponham a, partindo de elementos 

linguísticos e/ou léxico-gramaticais, compreender os contextos situados em que a 

linguagem opera e, em última instância, transformar as práticas sociais que ocorrem 

nesse contexto, porque, por exemplo, “a escolha do tipo de processo, [pelo falante], 

para significar um processo real pode ter significação cultural, política ou ideológica” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 224).   

 O sistema de transitividade está relacionado à metafunção ideacional da 

linguagem, pois é a partir dela que o usuário da língua dá significados a suas 

experiências (do mundo interior ou exterior). Nossa experiência é geralmente 

                                                           
12 “A multi-dimensional semiotic space – the environment of meanings in which language, other semotic 
systems and social systems operate”. 
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entendida como um fluxo de eventos ou acontecimentos, “atos ligados a agir, dizer, 

sentir, ser e ter, sendo a transitividade a responsável pela materialização dessas 

atividades através dos tipos de processos – verbos -, cada um modelando uma fatia 

da realidade” (CUNHA; SOUZA, 2011, p. 67). A GSF entende a transitividade como a 

gramática da oração, uma unidade estrutural que serve para expressar uma gama 

particular de significados. Essa compreensão difere da noção de transitividade 

defendida por abordagens tradicionais, as quais delegam a transitividade ao âmbito 

estritamente verbal, do que resultam, no ensino tradicional de gramática, atividades 

que requerem a classificação de verbos como, por exemplo, transitivos, intransitivos, 

bitransitivos, de ligação, em análises que consideram os verbos per se, 

independentemente do contexto da oração. 

 De acordo com a GSF, o sistema de transitividade permite identificar “as ações 

e atividades humanas que estão sendo expressas no discurso e que realidade está 

sendo retratada” (CUNHA; SOUZA, 2011, p. 68). Essa identificação é dada pelos 

papéis da transitividade: processos, participantes e circunstâncias, que permitem 

analisar quem faz o quê, a quem e em quais circunstâncias a atividade ocorre 

(CUNHA; SOUZA, 2013). Existem seis tipos de processos, os quais realizados 

tipicamente por verbos: materiais, mentais, relacionais, verbais, comportamentais e 

existenciais. A cada um desses processos associam-se participantes específicos, 

determinados pela semântica dos tipos de processos e circunstâncias. Os processos 

são os elementos centrais da figura experiencial que está sendo construída, sendo 

eles os responsáveis por codificar ações, eventos, estabelecer relações, exprimir 

ideias e sentimentos, construir o dizer e o existir. Os participantes são os elementos 

envolvidos com os processos, correspondendo geralmente a substantivos ou 

sintagmas nominais e as circunstâncias são informações adicionais atribuídas aos 

diferentes aos diferentes processos, realizadas tipicamente por advérbios ou 

sintagmas adverbiais (CUNHA; SOUZA, 2013). 

 Três tipos de processos são tidos como os principais (materiais, mentais e 

relacionais). Eles realizam a função de, respectivamente, codificar ações do mundo 

concreto (exterior), por exemplo “pensar no ensino de gramática leva a entender que 

ser[ão] trabalhad[as] apenas classificações e regras” (#PLL), codificar experiências 

do nosso mundo interior, mental, da consciência, por exemplo “leva-se o aluno a 

refletir sobre esses usos de uma maneira que faz sentido” (#PLL) e estabelecer 

relações entre uma entidade e outra, caracterizando (“os documentos sugerem um 
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ensino concentrado em descrições e categorizações” (#A) (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). Essas experiências apresentam, muitas vezes, 

características que mesclam aspectos do mundo exterior e do mundo interior, por 

exemplo aquela representada por “a menina dançou a noite toda”.13 Na figura 

experiencial construída, fica evidente que “a menina” teve uma motivação 

interna/mental para dançar, mas essa vontade materializou-se em aspectos também 

visíveis no mundo exterior, e por isso é impossível classificar esse processo como 

sendo apenas material ou apenas mental. Por isso, além dos três processos 

principais, para a GSF, há também três tipos de processos secundários, estes 

originando-se a partir daqueles: processos comportamentais, processos verbais, por 

exemplo, “não é eu pedir [para o aluno] decorar todos os adjetivos” (#V) e processos 

existenciais, por exemplo, “alguns professores acabam jogando as regras pros alunos 

[...], mas não tem aquela do ‘por que é assim’? A distribuição desses processos deve 

ser compreendida como um contínuo em que, muitas vezes, as fronteiras entre um 

processo e outro não são muito bem definidas, conforme demonstra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Distribuição dos processos pelo sistema de cores 

 

Fonte: Cabral (2015) com base em Halliday e Matthiessen (2014). 

                                                           
13 Esse exemplo foi criado por nós porque o corpus não apresentou nenhum processo comportamental. 
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 A seguir, apresentamos o Quadro 1, que contempla, resumidamente, um 

arcabouço descritivo dos participantes e processos do sistema de Transitividade.  

 

Quadro 1 – Processos e participantes                                                            

(continua) 

TIPOS DE PROCESSOS PARTICIPANTES 

MATERIAIS 

Representam as 
experiências externas, 

do mundo material. 

Criativos: o participante é trazido à 
existência no desenvolvimento do processo. 
Ex.: emergir, produzir, escrever, furar. 

Ator: quem pratica a ação. 

Meta: quem recebe o 

impacto. 

 Transformativos: o resultado é a mudança 
de algum aspecto de um participante já 
existente. Ex.: amolecer, esmagar, arrancar, 
aumentar. 

Escopo: participante não 
afetado pelo processo. 

Beneficiário: quem se 
beneficia do processo, 
podendo receber bens 
materiais (Receptor) ou 
serviços prestados (Cliente).  

 

MENTAIS 

Representam as 
experiências internas, do 
mundo da consciência. 

Perceptivos: relacionados à percepção do 
mundo com base nos sentidos. Ex.: ver, 
perceber, experimentar. 

 

 

Experienciador: quem 
sente, pensa, percebe e 
deseja. 

Cognitivos: representam o que se passa na 
consciência. Ex.: compreender, pensar, 
refletir, achar. 

 

 

Fenômeno: o que é sentido, 
pensado, percebido e 
desejado.  

Emotivos: representam sentimentos e 
afeição. Ex.: amar, odiar, admirar-se, gostar. 

Desiderativos: representam desejo, 
interesse em algo. Ex.: esperar, ansiar, 
realizar, projetar. 

 

RELACIONAIS 

Representam a relação 
entre duas entidades 
diferentes e também 
seres em termos de 

suas características e 
identidades. 

Atributivos: atribuem a uma entidade 
características comuns aos membros de 
uma classe. Ex.: X é o atributo de A. 

Portador: entidade à qual é 
atribuída a característica. 

Atributo: a característica 
atribuída ao Portador. 

Identificativos: um dos participantes tem a 
identidade determinada. 

Identificado: entidade que 
recebe uma identidade. 

Identificador: a identidade 
atribuída ao Identificado. 
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Quadro 1 – Processos e participantes 

(conclusão) 

 

VERBAIS 

Representam os 
processos do dizer 
usados para marcar 

vozes e falas dos 
personagens 

De atividade: Alvo – acusar, caluniar, 
criticar;  

Fala – conversar, falar. 

Dizente: quem fala. Pode 
ser humano ou simbólico. 

Verbiagem: o que é dito. 

De semiose: Neutro – contar, dizer.  

Indicação – anunciar, convencer, interrogar. 

Comando – ameaçar, convencer, persuadir. 

Receptor: para quem se 
fala. 

Alvo: entidade atingida pelo 
processo do dizer.  

 

COMPORTAMENTAIS 

Representam 
comportamentos 

psicológicos e 
fisiológicos; eventos que 

ocorrem no mundo 
interior e ocasionam 
uma característica 

externamente visível. 

Próximo aos materiais: posturas corporais e 
entretenimentos. Ex.: cantar, dançar, 
levantar. 

 

 

 

Comportante: aquele que 
realiza os processos 
comportamentais 
(assemelha-se ao 
Experienciador dos 
processos mentais. 

Próximo aos mentais: processos da 
consciência representados em forma de 
comportamento. Ex.: olhar, escutar, 
preocupar-se. 

Próximo aos verbais: processos verbais 
como formas de comportamento. Ex.: 
tagarelar, murmurar, argumentar. 

 

EXISTENCIAIS 

Representam algo que 
existe ou acontece 

Verbos típicos: haver (com sentido de 
existir), existir e ser.  

Outros verbos característicos: irromper, 
sobreviver, surgir, florescer. 

 

Existente: entidade ou 
evento que se diz que 
existe, podendo ser de 
qualquer natureza. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Porto (2018, p. 45-46). 

 

 A ênfase no sistema de transitividade, em nossa análise, é justificada pelo fato 

de pretendermos elucidar como os participantes da pesquisa em questão 

compreendem o eixo de análise linguística pelo viés da Prática de Análise Linguística, 

o que pode ser mapeado pela representação que os professores em formação 

constroem em relação a essa abordagem de ensino, pois nosso objetivo, em última 

instância, ainda que de maneira breve, é “tentar formular que fatores sociais, culturais, 

ideológicos, políticos ou teóricos determinam como um processo é significado num 

tipo particular de discurso (e em diferentes discursos), ou num texto particular” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 223).  
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 Configurando-se, como já dissemos, a ACD uma teoria de análise de discurso 

linguisticamente orientada, adotamos, para esta pesquisa, as categorias léxico-

gramaticais referidas neste capítulo como ferramenta de análise para a descrição e 

compreensão dos discursos professores em formação sobre o eixo de análise 

linguística no ensino básico. A categoria emergente do sistema léxico-gramatical da 

GSF (transitividade), possibilitará a interpretação e elucidação linguisticamente 

orientada das práticas discursivas e dos discursos que permeiam o eixo de análise 

linguística no contexto investigado. Até aqui, apresentamos, em nosso referencial 

teórico, a teoria de que lançamos mão e nossa ferramenta de análise. A seguir, 

abordaremos breves considerações a respeito da história da constituição do ensino 

de gramática no ensino básico brasileiro, sobretudo em relação ao objeto de ensino e 

às práticas pedagógicas subjacentes. 

 

2.3 O ENSINO/ESTUDO DE GRAMÁTICA NO BRASIL 

 

 As motivações para a definição de saberes escolares, os processos e critérios 

que elegem determinadas áreas do conhecimento, em detrimento de outras, para 

compor o currículo escolar, podem ser de duas naturezas: a) sociais, políticas e 

culturais e b) razões inerentes ao desenvolvimento da própria área do conhecimento, 

em nosso caso, sobre a língua (SOARES, 2004). Daí desdobram-se dois fatores que 

também influenciam o processo de escolarização da disciplina de Língua Portuguesa: 

em que nível de desenvolvimento está a formação dos professores da área? Que 

concepção se tem de língua e de seu ensino?  

 Tomando por base todos esses fatores e questionamentos por eles suscitados, 

este capítulo recupera brevemente o processo de ensino de Língua Portuguesa dos 

últimos cerca de cem anos, no Brasil, centrando-se no processo de estudo da 

gramática, e elucidando, para isso, a sua relação com alguns dos principais aspectos 

sócio-históricos do período e, principalmente, com as concepções de língua e 

linguagem subjacentes a cada período histórico referido. Por fim, os momentos 

históricos distintos – com suas práticas e concepções do estudo de gramática e da 

própria gramática preconizadas – são confrontados com as três tendências de 

abordagem de análise linguística postuladas por Bezerra e Reinaldo (2013): tendência 

conservadora, tendência conciliadora e tendência inovadora. O capítulo encerra com 

um quadro teórico que explicita as relações entre as características do estudo de 
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gramática de cada época referida, as concepções de língua e linguagem subjacentes 

ao ensino nos períodos em questão, e a influência/materialização desses fatores nas 

três tendências de Prática de Análise Linguística. As categorias semânticas de análise 

referentes ao objeto de ensino Língua Portuguesa emergem, principalmente, dessa 

relação de concepções versus categorias do estudo da gramática. 

 A inclusão da disciplina de Língua Portuguesa no currículo escolar foi 

relativamente tardia, ocorrendo nas últimas décadas do século XIX, já no fim do 

período imperial (SOARES, 2004). Quanto à gramática da LP, em específico, ela era 

ensinada, até o início do século XIX, como apoio para a aprendizagem da gramática 

latina, mas foi se libertando da ancoragem à gramática latina e ganhando autonomia 

(SOARES, 2004) quando o latim passou a perder seu prestígio social e seu uso. Em 

relação à disciplina de Língua Portuguesa, nesse período, cabe enfatizar a criação do 

Colégio Pedro II, “que se tornou, durante décadas, o modelo e o padrão para o ensino 

secundário no Brasil” (SOARES, 2004, p. 163), e o estudo da Língua Portuguesa foi 

representado no currículo pelas disciplinas retórica e poética, o que fez com que a 

disciplina “português” mantivesse, até os anos 1940, a tradição da retórica e da 

poética. Nas primeiras cinco décadas do século XX, portanto, estudavam-se os textos 

de autores consagrados, contidos em coletâneas, e prestigiavam-se os manuais 

didáticos. Persistiu, nesse período, a disciplina gramática para a aprendizagem sobre 

o sistema da língua. O professor de português dessa época era, na maioria das vezes, 

um estudioso da língua e da literatura que também as ensinava (SOARES, 2004). 

 A partir dos anos 1950 começa uma modificação no conteúdo da disciplina 

português. Nesse período, gramática e texto, estudo sobre a língua e estudo da língua 

começam a ser articulados em uma mesma disciplina. Nos anos 1950 e 1960, ou se 

estuda gramática a partir do texto ou se estuda o texto a partir da gramática (SOARES, 

2004). Gramática e texto, nos anos 50, passam a constituir um só livro, mas ambos 

ainda separados graficamente, sendo fundidos só em 1960, quando os livros didáticos 

se organizam já em unidades contendo textos para interpretação e tópicos gramaticais 

(SOARES, 2004). Entretanto, nesse período, a gramática ainda tem primazia sobre o 

texto, pelo “vazio que o abandono da retórica e da poética deixou, vazio que só 

recentemente começa a ser preenchido pelas modernas teorias de leitura e de 

produção de texto” (SOARES, 2004, p. 168). Esse momento é o mais inexpressivo do 

estudo da gramática, quando ela representava uma “matéria autônoma, permeada de 
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descrições muito pouco explicativas dos fenômenos, prescritiva, enfadonha” 

(SAVIOLI, 2014, p. 136). A variação linguística não tinha espaço, ensinava-se 

gramática pela gramática, e por meio de memorização de regras esparsas o aluno 

tinha de incorporá-las em situações concretas de uso. A frase era o limite de estudos 

da gramática e não havia reflexão para a compreensão dos critérios em que se 

apoiavam os julgamentos relacionados à dicotomia “correção x incorreção”, 

característica da época (SAVIOLI, 2014). 

 Até a época referida, a concepção de linguagem que norteava o ensino era a 

de expressão do pensamento. Presumia-se que havia regras a serem seguidas para 

a organização lógica do pensamento e, consequentemente, da linguagem. Essas 

regras podem ser consideradas equivalentes a normas gramaticais do falar e escrever 

“bem” (TRAVAGLIA, 2009). Em relação à constituição do texto, segundo essa 

concepção, ela não depende em nada de para quem se fala, de quem se fala, ou 

quem está falando (TRAVAGLIA, 2009). A situação concreta de uso é completamente 

negligenciada. 

 A disciplina de português sofreu, no início dos anos 1970, uma mudança 

radical, em decorrência da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 

5692/71). A denominação da disciplina mudou para comunicação em língua 

portuguesa nas séries finais do 1º grau e comunicação e expressão, nas iniciais 

(SOARES, 2004). Esse período foi fortemente influenciado pela teoria da 

comunicação, e a concepção de língua como sistema autônomo, que prevalecia até 

então no estudo de gramática, foi substituída pela concepção de língua como 

comunicação, em que a língua é vista como: 

 

um código, conjunto de signos que se combinam segundo regras. Esse 
código deve ser dominado pelos falantes para que a comunicação possa ser 
efetuada [...] Interlocutores e a situação de uso como determinantes das 
unidades e regras que constituem a língua são desconsiderados. O falante é 
afastado do processo de produção, do que é social e histórico na língua 
(TRAVAGLIA, 2009, p. 22). 

 

 Os objetivos da disciplina, nesse período, passam a ser pragmáticos e 

utilitários. Já não se trata mais de estudo sobre a língua ou da língua, mas de 

desenvolvimento de uso da língua, para aperfeiçoar a competência do aluno de emitir 

e receber mensagens (SOARES, 2004). Provavelmente por esse motivo tenha 

surgido, nessa época, a até então impensável discussão sobre a necessidade ou não 
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de estudar gramática na escola. Os textos incluídos nos livros didáticos já não são 

mais escolhidos apenas por critérios literários, mas também e sobretudo por critérios 

de “intensidade de sua presença nas práticas sociais” (SOARES, 2004, p. 170). 

Assim, textos de jornais e revistas, histórias em quadrinhos, publicidade e humor 

passam a compor os materiais e livros didáticos e a ser abordados em sala de aula. 

Com isso, amplia-se a concepção de leitura, e o texto não verbal e a linguagem oral 

ganham espaço na escola. 

 Na segunda metade dos anos 1980 as denominações “comunicação” e 

“expressão e comunicação em língua portuguesa” foram eliminadas e a denominação 

“português” voltou a ser usada para a disciplina. Esse período foi marcado pela 

influência de uma nova concepção de linguagem, que a vê como “um lugar de 

interação humana, de interação comunicativa pela produção de sentido entre 

interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um contexto sócio-

histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 2009, p. 23). A nova concepção trouxe consigo 

a necessidade da articulação das ciências linguísticas com áreas como a sociologia e 

a antropologia, justamente porque, ao se considerar que a língua e os usos linguísticos 

variam de acordo com grupos sociais diversos e historicamente situados, é necessário 

“orientar o ensino de língua materna também por perspectivas históricas, sociológicas 

e antropológicas” (SOARES, 2004, p. 173). Ainda assim, seria ingênuo afirmar que tal 

concepção conduz efetivamente as práticas docentes em sala de aula, ou, até mesmo, 

é satisfatoriamente adotada pelos cursos de formação de professores.   

Esse período da constituição da disciplina de ensino de língua materna teve, 

portanto, como grande e principal contribuição os estudos desenvolvidos nas áreas 

das ciências linguísticas. Mesmo inseridas nos cursos de formação de professores já 

a partir dos anos 1960, a linguística, a sociolinguística, a psicolinguística, a linguística 

textual e a análise do discurso só nos anos 1980 começaram a chegar à escola, 

aplicadas ao ensino (SOARES, 2004). O “avanço sensível da produção acadêmica à 

procura de uma descrição abrangente e confiável da língua em funcionamento” 

(SAVIOLI, 2014, p. 139), ocorrido no período, promoveu um movimento de análise 

crítica das gramáticas tradicionais, pondo à mostra suas limitações e elaborando 

propostas de superação (SAVIOLI, 2014). A escola básica brasileira evidenciou um 

desejo de mudança, por parte dos professores. A democratização da escola e o 

acesso de alunos de camadas populares exigiu uma nova postura dos formadores e, 
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além disso, novos conteúdos e uma nova metodologia para a disciplina (SOARES, 

2004). 

 Em relação às características da área do conhecimento, ainda, nesse período, 

podemos destacar o fato de que a linguística, ao desenvolver estudos de descrição 

da Língua Portuguesa, colaborou para que fossem construídas novas concepções 

sobre o papel e a função da gramática no ensino de português, bem como da natureza 

e do conteúdo gramaticais para fins didáticos (SOARES, 2004). A linguística textual, 

por sua vez, evidenciou a necessidade de que “a gramática não se limite às estruturas 

fonológicas e morfossintáticas, mas chegue ao texto, considerando fenômenos que 

escapam ao estudo no nível da palavra e da frase” (SOARES, 2004, p. 172). Avanços 

consideráveis foram observados nessa época, principalmente em relação às 

concepções de gramática e texto (e práticas para seu ensino): 

 

a gramática passou a ser difundida não como um código de prescrições 
artificialmente forjado por gramáticos, mas como o conjunto de leis 
responsáveis pelas regularidades que garantem o funcionamento da língua; 
a variedade deixou de ser encarada como degradação da língua modelar; o 
ensino do texto, ainda que mal conduzido, passou a ser preocupação dos 
estudos da língua; o certo e o errado deixaram de ser uma obsessão e de 
serem considerados como uma atribuição própria de um conselho de 
gramáticos (SAVIOLI, 2014, p. 140).  

 

 Porém, esses avanços não tiveram o êxito desejado, porque “houve um 

descompasso entre as reformulações dos modelos teóricos das gramáticas e a sua 

aplicação nas práticas pedagógicas no Brasil” (SAVIOLI, 2014, p. 139), e a 

capacidade de compreensão e de incorporação das mudanças à prática docente foi 

demorada. A abordagem de textos em sala de aula demonstra esse patamar, pois 

eles ganharam destaque na aula de português, mas “sua abordagem não se orientou 

para o essencial, ou seja, por que os mecanismos acionados produzem o significado 

que produzem” (SAVIOLI, 2014, p. 140). As aulas de texto limitavam-se a exigir que o 

aluno respondesse questionários ou testes que se fixavam em informações da 

superfície textual, o que tornava os textos “penduricalhos de casos gramaticais” 

(SAVIOLI, 2014, p. 142).  

 A partir dos anos 2000, a revisão crítica que começava a aparecer nos anos 

1960 teve seu ciclo completado. Ocorreu, nesse período, uma intensa mobilização 

acadêmica no sentido de dar suporte (por meio de obras didáticas) aos professores 

que ansiavam por novas práticas de ensino de língua materna (SAVIOLI, 2014). A 
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concepção de gramática adotada nesse período – referida anteriormente – acrescida 

da compreensão de que “o ensino de gramática deve privilegiar os significados não 

apenas na dimensão semântica, mas também pragmática” (SAVIOLI, 2014, p. 144), 

coloca a escola sob responsabilidade do ensino da norma-padrão da língua, não como 

até então esse pressuposto tinha sido concebido, mas pelo argumento de que “é só o 

contato prolongado e reflexivo com essa variedade que pode levar a dominá-la” 

(SAVIOLI, 2014, p. 145).  

 O grande avanço em relação ao trato com o texto em sala de aula a partir desse 

período é representado pelo fato de “a eleição do texto como a unidade privilegiada 

para qualquer tipo de investigação foi reforçada e colocada em outras bases” 

(SAVIOLI, 2014, p. 145) considerando o sentido produzido por qualquer unidade 

sintática dos textos em relação também à dimensão semântica e pragmática do texto. 

O contexto deixa de ser interpretado como “simples moldura decorativa e passa a ser 

visto como uma condição de interpretabilidade” (SAVIOLI, 2014, p. 146), e o “conceito 

de gênero é tomado como base para a elaboração de propostas pedagógicas de 

ensino de linguagem” (MOTTA-ROTH, 2008, p. 347), quando as Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCN), publicadas em 2006, dão ao 

gênero textual o status de recurso pedagógico e objeto de ensino (MOTTA-ROTH, 

2008). 

 Ao analisarem coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa destinadas 

aos anos finais do ensino fundamental publicadas no período de 2006 a 2010, Bezerra 

e Reinaldo (2013) constataram pelo menos três tendências relacionadas à abordagem 

da análise linguística. Segundo as autoras, a primeira – tendência conservadora - 

conserva a perspectiva da gramática tradicional, a segunda – tendência conciliadora 

- mescla abordagens e denominações relacionadas à análise linguística, o que ocorre 

por influência das teorias linguísticas modernas, com temas que são exclusivos da 

tradição gramatical. A terceira – tendência inovadora -, adota terminações da análise 

linguística, mas sem abordagem sistematizada de temas, nem de atividades a eles 

correspondentes (BEZERRA; REINALDO, 2013). Silva (2011), do mesmo modo, ao 

analisar três coleções de livros didáticos em que os autores se propõem a assumirem 

uma perspectiva contextualizada de ensino de gramática, encontrou tentativas de 

inovação no trabalho com a gramática e afirma que “as abordagens do estudo de 

gramática no texto, presentes nos livros didáticos, mostram o processo pelo qual 



57 
 

passou e continuam passando as investigações sobre o assunto nos estudos da 

linguagem” (SILVA, 2011, p. 70). 

 A tendência conservadora é, como já referimos, pautada pela gramática 

tradicional (na abordagem dos temas, na elaboração das atividades, na nomeação 

das unidades e dos termos estudados). Enfatiza os conhecimentos propostos pela 

gramática tradicional em seus aspectos descritivos (classes e funções sintáticas das 

palavras, classificação dos termos das orações e das orações no período sintático) e 

prescritivos (ortografia, acentuação gráfica, concordância e regência verbo-nominal) 

(BEZERRA; REINALDO, 2013). 

 A tendência conciliadora ora aborda temas da tradição gramatical 

(nomenclatura e classificação da palavra e da frase), ora os explora acompanhados 

de tópicos da linguística de texto e estudo do sentido (argumentação, interação, 

aspectos sociopragmáticos da língua etc.) (BEZERRA; REINALDO, 2013). É 

conciliadora, portanto, porque concilia a tradição gramatical com os estudos mais 

recentes do campo das ciências linguísticas, sobretudo aqueles oriundos da década 

de 1980. 

 A tendência inovadora, por sua vez, recorre a conceitos da análise linguística 

com o objetivo de contribuir para a formação da competência leitora do aluno. Os 

temas para reflexão linguística são abordados em função das configurações dos 

textos selecionados como objeto de leitura, o que faz com que seja estimada a 

reflexão sobre usos reais da língua, porque é levada em conta a dimensão textual-

discursiva dos textos. Essa tendência revela a compreensão de que é desnecessária 

a superordenação das unidades linguísticas resultantes de uma só perspectiva 

teórica, sobretudo a da gramática tradicional (BEZERRA; REINALDO, 2013).  

 Embora essas três tendências tenham emergido a partir da análise de livros 

didáticos, acreditamos que esse patamar do ensino/estudo de gramática perpasse as 

práticas de trabalho com a gramática, especialmente no que diz respeito à postura 

que o professor de Língua Portuguesa assume quanto ao seu objeto de ensino. A 

evolução, no período histórico que apresentamos, das práticas docentes quanto ao 

ensino gramatical, pressupõe que, provavelmente, os resquícios das diferentes 

épocas em relação às concepções de língua e linguagem, de gramática e de ensino 

de gramática, são identificáveis no âmbito do atual ensino de LP. Assim, os quadros 

2, 3 e 4, apresentados a seguir, demonstram a congruência dos fatores sócio-

históricos que condicionaram o ensino de gramática no espaço temporal dos últimos 
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cerca de 100 anos com as respectivas concepções de linguagem que nortearam o 

fazer docente e, por último, com as três tendências de ensino de gramática que 

acreditamos ainda se fazerem presentes no âmbito do ensino de Língua Portuguesa, 

no Brasil, atualmente.  

 

Quadro 2 – Dimensão sociocultural do ensino de LP e gramática no Brasil dos últimos 

cerca de 100 anos                                                                                                             

(continua) 
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Até os anos 
1940 

Anos 1950 até fins de 
1970 

Início dos anos 1980 
até o final dos anos 

1990 

A partir dos anos 
2000 

Estudo da 
gramática para 

aprender o 
sistema da 

língua 

Estudo de 
coletâneas de 

textos de 
autores 

consagrados 

O professor era 
um estudioso da 

língua e da 
literatura que 
também se 
dedicava ao 

ensino 

Intensa 
influência da 

tradição 

Representa um 
momento inexpressivo 

no ensino de gramática. 
Gramática e texto, 

estudo sobre a língua e 
da língua começam a 

ser articulados. Partindo 
do texto se estuda 

gramática, partindo da 
gramática se estuda o 
texto. Mas a gramática 

ainda tem primazia 
sobre o texto. 

O livro didático recebe a 
tarefa de preparar aulas 

e exercícios 

Gramática e texto 
passam a conviver no 

mesmo livro, mas 
graficamente 

separados. A gramática 
era uma matéria 

autônoma na vida 
escolar: permeada de 

descrições pouco 
explicativas dos 

fenômenos linguísticos 

Memorização de regras 
esparsas para aplicá-las 

a situações concretas 
de uso e prestígio da 

norma culta e formal; a 
frase era o limite de 

investigação da 
gramática. 

Ocorre intensa 
contribuição das 
diversas ciências 
linguísticas para o 

ensino 

Novas concepções de 
gramática (descrição, 

opondo-se à 
prescrição), como 
conjunto de leis 

responsáveis pelas 
regularidades que 

garantem o 
funcionamento da 

língua 

A linguística textual 
preconiza que a 

gramática não se limite 
à morfossintaxe, mas 

chegue ao texto 

Concepção de língua 
como enunciação, não 
apenas comunicação, 

incluindo as relações do 
falante, contexto de uso 
e condições histórico-

sociais 

O ensino do texto, 
mesmo que mal 

conduzido, passa a ser 
a preocupação principal 

dos estudos sobre a 
língua 

 

 

Ampla produção 
acadêmica visando a 

novas propostas e 
aumento da adesão a 
elas, quando a revisão 

crítica iniciada nos 
anos 1980 teve seu 

ciclo completado 

Expectativa dos 
professores por 

propostas inovadoras, 
muito por conta do 
esgotamento dos 

modelos de 
abordagem da língua 

pelas gramáticas 

A gramática passa a 
ser vista como um 

conjunto de leis 
responsáveis pelas 

regularidades 
geradoras de sentidos 
e de efeitos de sentido  

Reconsideração da 
finalidade da língua, 

pondo em destaque a 
de construção de 
significados, tanto 

quanto a de 
comunicação 

 

 



59 
 

 

Quadro 2 – Dimensão sociocultural do ensino de LP e gramática no Brasil dos últimos 

cerca de 100 anos 

(conclusão) 

 

Até os anos 
1940 

Anos 1950 até fins de 
1970 

Início dos anos 1980 
até o final dos anos 

1990 

A partir dos anos 
2000 
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A LDB nº 5692/71 muda 
radicalmente a 

disciplina de LP. O 
nome passa a ser 

“Comunicação em LP” 

Influência da teoria da 
comunicação na 

disciplina 

 

No final dos anos 1970, 
abre-se a discussão 
sobre ensinar ou não 

gramática na escola e o 
texto oral e o não 

verbal, de um modo 
geral, ganham espaço 

Avanços, entretanto, 
absorvidos de maneira 

equivocada 

Os textos ganham 
destaque na aula de LP, 

mas como 
“penduricalho de casos 
gramaticais” (SAVIOLI, 

p. 142), pois permanece 
negligenciada a 

compreensão do motivo 
pelo qual os 

mecanismos linguísticos 
acionados produzem os 
sentidos que produzem 

 

 

 

Compreensão de que 
o ensino de gramática 

deve prestigiar os 
significados não 

apenas na dimensão 
semântica, mas 

também pragmática. 
São colocadas à 

mostra as relações 
entre língua e 
sociedade e o 

contexto cultural passa 
a ser considerado  

O texto passa a ser a 
unidade privilegiada 
para a investigação 
linguística, mas é 

colocado em novas 
bases, tomado como 

condição de 
interpretabilidade 

Adoção da noção de 
gênero textual como 
ferramenta de ensino 

Trabalho simultâneo 
com atividades epi e 

metalinguísticas 

Adoção de sequências 
e unidades didáticas, e 
projetos de letramento 

como recurso 
pedagógico   

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Soares (2004) e Savioli (2014). 

 

 O Quadro 2 reúne, resumidamente, as principais características que 

compuseram cada um dos referidos períodos históricos quanto ao ensino de 

gramática no Brasil das últimas oito décadas.  
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 O Quadro 3, a seguir, apresenta as concepções de linguagem que 

embasam(ram) cada uma das épocas de ensino de gramática que consideramos em 

nossa análise. A concepção de linguagem como expressão do pensamento subjaz o 

período que vai até os anos 1970, antes da disciplina de Língua Portuguesa receber 

as influências da teoria da comunicação. A concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação norteia o período que vai até o final dos anos 1970, 

aproximadamente. O período a partir dos anos 1980 traz uma nova concepção de 

linguagem: aquela que vê esta última como lugar de interação social, sempre em 

contextos sociais situados. Embora os quadros apresentem uma divisão bastante 

marcada, seria ingênuo acreditar que os limites entre os períodos sejam tão definidos. 

Em cada época, indícios já apontavam para movimentos que se consolidariam 

posteriormente. A leitura equivocada dos quadros impossibilitaria, inclusive, defender 

que ainda hoje várias características da época do ensino tradicional de gramática 

permeiam o âmbito de ensino de Língua Portuguesa na escola. A congruência das 

concepções de linguagem com os momentos históricos considerados é representada 

pelas cores. 
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Quadro 3 – Concepções de linguagem subjacentes ao período histórico analisado 
C

O
N

C
E

P
Ç

Õ
E

S
 D

E
 L

IN
G

U
A

G
E

M
 S

U
B

J
A

C
E

N
T

E
S

 À
S
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Linguagem como 

expressão do 
pensamento 

Linguagem como 
instrumento de 
comunicação 

Linguagem como processo de 
interação 

Presume-se que há 
regras a serem 
seguidas para a 

organização lógica do 
pensamento e, 

consequentemente, da 
linguagem. Elas 

constituem as normas 
gramaticais do falar e 

escrever “bem”  

O modo como o texto 
está constituído não 
depende em nada de 
para quem se fala, em 
que situação se fala 

(TRAVAGLIA, 2009, p. 
21) 

Língua como um código, 
conjunto de signos que se 
combinam segundo regras. 

Esse código deve ser 
dominado pelos falantes para 
que a comunicação possa ser 

efetivada 

Os interlocutores e a situação 
de uso como determinantes 
das unidades e regras que 

constituem a língua são 
desconsiderados. O falante é 

afastado do processo de 
produção, do que é social e 

histórico na língua 

(TRAVAGLIA, 2009, p. 22) 

A língua é um lugar de interação 
humana, de interação 

comunicativa pela produção de 
efeitos de sentido entre 

interlocutores, em uma dada 
situação de comunicação e em 
um contexto sócio-histórico e 

ideológico 

(TRAVAGLIA, 2009, p. 23) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Travaglia (2009). 

 

 Por sua vez, o Quadro 4 mostra a congruência das características dos períodos 

de ensino de gramática analisados e as respectivas concepções de linguagem a eles 

subjacentes com as três tendências de ensino de gramática encontradas por Bezerra 

e Reinaldo (2013) a partir da análise de livros didáticos de LP para as séries finais do 

ensino fundamental. Defendemos que essa relação provavelmente não ocorre 

somente com os livros didáticos, mas entre as práticas de ensino de gramática em um 

âmbito mais geral, o que torna essa categorização pertinente para o mapeamento do 

discurso dos licenciandos.  
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Quadro 4 – Congruência dos períodos históricos de ensino de gramática e das 

concepções de linguagem a elas subjacentes com as tendências de prática de análise 

linguística 

T
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Tendência conservadora Tendência conciliadora Tendência inovadora 

Pautada pela gramática 
tradicional (na abordagem 
dos temas, das práticas 

pedagógicas em geral, na 
elaboração das atividades 

São prestigiados aspectos 
descritivos (classes e 
funções sintáticas das 

palavras, classificação dos 
termos das orações e das 

orações nos períodos 
sintáticos) e prescritivos 
(ortografia, acentuação 
gráfica, concordância e 
regência verbo-nominal) 

(BEZERRA; REINALDO, 
2013) 

 

Mescla a gramática 
tradicional com tópicos da 
linguística do texto e dos 

estudos do sentido 

Ora aborda exclusivamente 
temas da tradição gramatical 
(nomenclatura e classificação 
da palavra e da frase), ora os 

explora acompanhados de 
tópicos da linguística do texto 

e/ou estudos do sentido 
(argumentação, interação, 
aspectos sociopragmáticos 

da língua etc.) 

(BEZERRA; REINALDO, 
2013) 

Recorre a conceitos da análise 
linguística com o objetivo de 
contribuir para a formação da 
competência leitora do aluno 

Caracterizada pela não 
sistematização de temas e 

atividades a eles relacionados 

Reflexão sobre os usos reais da 
língua 

Tratamento da dimensão 
textual-discursiva dos textos, 

tendo em vista o 
desenvolvimento da 

competência leitora do aluno 

Compreensão de que é 
desnecessária a 

superordenação das unidades 
linguísticas resultantes de uma 

só perspectiva teórica, 
sobretudo a da gramática 

tradicional 

(BEZERRA; REINALDO, 2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Reinaldo e Bezerra (2013). 

  

 A seguir, tendo revisitado os principais momentos históricos relacionados ao 

estudo de gramática no Brasil dos últimos cerca de cem anos, sobretudo em relação 

às concepções de linguagem, texto, gramática e seu ensino, passamos a discutir os 

principais pressupostos teórico-metodológicos da Prática de Análise Linguística no 

contexto escolar. 

  

2.4 A PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA PARA FINS DIDÁTICOS 
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 Não é recente a discussão sobre a necessidade de uma renovação nos 

métodos de estudo de gramática no ensino básico. Geraldi, já em 1984, propunha que 

as atividades de gramática em sala de aula deveriam partir dos textos dos alunos, das 

inadequações desses textos, com vistas ao domínio da norma-padrão, por parte do 

aluno, por meio da reformulação constante e contínua das produções em sala de aula, 

com procedimentos que configuram atividades de análise linguística com fins didáticos 

(GERALDI, 2011). Essas atividades em sala de aula passam a ter finalidade, além de 

teórica, porque podem se basear nas mais diversas teorias que o professor julgar 

pertinentes, também metodológica, pois constituem “um recurso para o ensino 

reflexivo da escrita” (BEZERRA; REINALDO, 2013, p. 14).  

 Também Franchi (1987, p. 30) defende um “trabalho de reconstrução 

consciente dos textos, [...] alterando tópicos e perspectivas, substituindo uma 

construção por outra, experimentando e compondo-as com outras, [...] simulando 

várias situações com diferentes interlocutores”, como parte de um trabalho criativo de 

gramática. 

Desse modo, para promover o estudo de gramática, é mais adequado que se 

abandone um “programa hipoteticamente global que vai do simples ao complexo, 

preso a uma tradição que não se justifica” (POSSENTI, 2011, p. 31), se invista em 

tópicos gramaticais importantes, os quais adquirem ou não importância com base no 

que os alunos mais têm dificuldades, e se abra mão de outros, não tão relevantes 

dentro de cada contexto de sala de aula (POSSENTI, 2011). Assim, a Prática de 

análise linguística deve levar em consideração a necessidade apresentada pelos 

alunos, e a reflexão sobre o uso linguístico deve se tornar um ponto-chave para o 

estudo da gramática.  

Sobre a necessidade de que a escola promova um ensino linguístico reflexivo, 

Franchi (1987, p. 21), postula: 

 

Interessa pouco descobrir a melhor definição de substantivo ou de sujeito ou 
do que quer que seja. [...] Mas interessa, e muito, levar os alunos a operar[em] 
com a linguagem, rever e transformar seus textos, perceber[em] nesse 
trabalho a riqueza de formas linguísticas disponíveis para suas mais diversas 
opções. Sobretudo quando, no texto escrito, ele necessita tornar muitas 
vezes conscientes os procedimentos expressivos de que se serve. Com isso, 
parece-me, reintroduz-se na gramática o seu aspecto criativo: o que permite 
ao falante compreender, em um primeiro passo, os processos diferenciados 
de construção das expressões para, depois, um dia e se for o caso, construir 
um sistema nocional que lhe permita descrever esses processos, falar deles, 
em uma teoria gramatical. 
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A respeito da inconsistência do ensino pautado na gramática normativa, 

contrapondo seu prestígio à efetivação de um ensino reflexivo, o mesmo autor 

sinaliza: 

 

Enquanto sistema nocional descritivo, a gramática escolar esconde intuições 
interessantes sobre a linguagem sob uma capa de definições e um conjunto 
de critérios que não dão conta dos fatos das línguas naturais; [...] enquanto 
prática escolar, o ensino gramatical se reduz ao exercício de técnicas 
insatisfatórias de descoberta e de classificação de segmentos de orações; 
[...] em nenhum dos casos se busca responder à questão relevante para 
qualquer estudo gramatical da linguagem: por que as expressões significam 
aquilo que significam? (FRANCHI, 1991, p. 27) 

 

 A esse último questionamento poderíamos, hoje, quase trinta anos depois, 

acrescentar: por que os textos significam o que significam? Quais os mecanismos 

linguísticos que ativam o sentido dos textos? Provavelmente, o que a escola, em 

termos do estudo de gramática, (ainda) não saiba exatamente como promover, é uma 

prática que leva em consideração três tipos de atividades com a língua: atividades 

linguísticas, atividades epilinguísticas e atividades metalinguísticas, e priorize, quase 

sempre, como já dissemos, atividades metalinguísticas em detrimento dos outros dois 

tipos.  

 A atividade linguística “nada mais é do que o exercício pleno, circunstanciado, 

intencionado e com intenções significativas da própria linguagem [...] Se dá nas 

circunstâncias cotidianas da comunicação no âmbito da família e da comunidade de 

nossos alunos” (FRANCHI, 1991, p. 35). Esse tipo de atividade, segundo o autor, 

somente pode reproduzir-se na escola se essa instituição se tornar um espaço rico de 

interação entre alunos e professores, muito mais do que apenas um lugar de 

simulação de ambientes de comunicação (FRANCHI, 1991).  A escola, portanto, deve 

criar condições para o exercício do saber linguístico do aluno. 

 Ainda assim, a escola tem importante papel no sentido de instigar o aluno a 

interagir em situações mais específicas de linguagem, as quais, depois do período 

escolar, esse aprendiz vivenciará no “mundo real”. O trabalho com a gramática precisa 

“criar condições para o desenvolvimento dos recursos expressivos mais variados e 

exigentes que supõem a escrita, o exercício profissional, a participação na vida social 

e cultural” (FRANCHI, 1991, p. 35). E isso se dá por meio de reflexão sobre a própria 

língua, em que o aluno passa a criar hipóteses relativas à estrutura da língua, troca 

expressões por outras, amplia o seu repertório linguístico. Aqui estamos nos referindo 
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a outro tipo de atividade com a língua: atividade epilinguística. Esse tipo de atividade 

representa uma “prática que opera sobre a própria linguagem, compara as 

expressões, transforma-as, experimenta novos modos de construção canônicos ou 

não, brinca com a linguagem, investe as formas linguísticas de novas significações” 

(FRANCHI, 1991, p. 36).  

Além disso, atividades epilinguísticas “abrem as portas” para um trabalho de 

sistematização, porque é somente sobre fatos relevantes de sua língua que o aluno 

pode formular hipóteses, e um dia falar sobre ela, descrevê-la em um quadro nocional 

intuitivo ou teórico (FRANCHI, 1991), o que configura o terceiro tipo de atividade com 

a língua: atividade metalinguística. Por meio de atividades dessa natureza, chega-se 

a um quadro geral, a uma “teoria gramatical”. Esse processo se dá por meio de uma 

“larga familiaridade com os fatos da língua, como decorrente de uma necessidade de 

sistematizar um ‘saber linguístico’ que se aprimorou e se tornou consciente” 

(FRANCHI, 1991, p. 37). A grande questão é que, ainda hoje, ao que parece, na maior 

parte dos casos, o professor não efetua adequadamente o equilíbrio entre esses três 

tipos de atividades, priorizando atividades metalinguísticas: 

 

O mais caótico da atual situação do ensino de língua portuguesa [...] consiste 
precisamente no ensino, para alunos que nem sequer dominam a variedade 
culta, de uma metalinguagem de análise dessa variedade – com exercícios 
contínuos de descrição gramatical, estudo de regras e hipóteses de análise 
de problemas que mesmo especialistas não estão seguros de como resolver 
(GERALDI, 2011, p. 37) 

 

 O que postulamos aqui não significa abandonar a metalinguagem, tampouco  

 

negar sua legitimidade, mas [...] entender que ela só faz sentido no interior 
da disciplina que a constitui e só pode funcionar como instrumento efetivo e 
econômico de análise se aqueles que a manipulam forem capazes de 
conhecer sua referencialidade e seus limites (BRITTO, 1997, p. 121)   

 
 Entendemos, com Suassuna (2012), que atividades metalinguísticas devem ser 

desenvolvidas na escola, porque “refletindo de modo sistemático [...], produzindo 

teorias com base em situações diversificadas de emprego da linguagem, o aluno vai 

progressivamente construindo um corpo de conhecimentos amplo e consistente que 

lhe assegura autonomia [...] para lidar com a linguagem em situações novas” 

(SUASSUNA, 2012, p. 18).  
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 Publicados pelo Ministério da Educação e do Desporto em 1997, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino de Língua Portuguesa (PCN) asseguram 

espaço, no ensino básico brasileiro, para atividades de análise e reflexão sobre a 

língua. Atividades de análise linguística, segundo o documento, “são aquelas que 

tomam determinadas características da linguagem como objeto de reflexão” (BRASIL, 

1997, p. 53). Essas atividades estariam calcadas sobre dois fatores: a capacidade 

humana de reflexão e análise sobre os fatos e fenômenos da linguagem e a 

propriedade que a linguagem tem de poder referir-se a si mesma, de falar sobre a 

própria linguagem (BRASIL, 1997) – o que entendemos aqui como pertencendo ao 

escopo das atividades metalinguísticas. O documento aborda a já mencionada noção 

de atividade epilinguística e aponta a importância do equilíbrio entre atividades 

linguísticas de diferentes naturezas:  

 

As atividades de análise linguística não são uma invenção escolar. Por 
exemplo, quando alguém, no meio de uma conversa, pergunta ‘O que você 
quis dizer com isso?’, está realizando uma atividade epilinguística14. Quando 
planejadas didaticamente, situações desse tipo podem constituir uma 
importante fonte de questionamento, análise e organização de informações 
sobre a língua e, no processo de ensino, devem anteceder as práticas de 
reflexão metalinguística, para que essas possam ter algum significado para 
os alunos (BRASIL, 1997, p. 53). 

 

 Os PCN definem, ainda, que as atividades de análise linguística se dão no 

âmbito da escrita e leitura de textos, além da produção oral. São mencionadas 

atividades como permanente formulação e verificação de hipóteses sobre o 

funcionamento da língua, por meio da comparação e substituição de expressões, da 

experimentação de novos modos de escrever, de atribuição de novos sentidos a 

formas linguísticas já utilizadas, da observação de regularidades, do aprimoramento 

da produção de textos orais por parte dos alunos e do aumento do seu repertório 

linguístico (BRASIL, 1997). O documento alinha-se, nesse sentido, a Suassuna (2012, 

p. 21), quando a autora afirma: 

 

O objetivo maior das aulas de português é o de formar o cidadão leitor e 
produtor de textos. Entretanto, isso não será conseguido apenas com as 
práticas do ler e do escrever por si mesmas, mas com uma reflexão 

                                                           
14 O documento subdivide as atividades linguísticas em epilinguísticas e metalinguísticas, afirmando 

que ambas são atividades de reflexão sobre a língua, mas que diferem na sua finalidade. Atividades 
epilinguísticas são apresentadas como voltadas para o uso da língua, e atividades metalinguísticas 
como voltadas para a descrição (BRASIL, 1997). 
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sistemática sobre essas práticas, reflexão que seja capaz de gerar teorias e 
explicações sobre o funcionamento dos textos e discursos e aplicações 
desses conhecimentos em situações novas. 

 

 Por fim, os parâmetros esclarecem que “[...] a análise linguística [...] se organiza 

tendo como ponto de partida a exploração ativa e a observação de regularidades no 

funcionamento da linguagem, e não part[e] da definição para chegar à análise (como 

tradicionalmente se costuma fazer)” (BRASIL, 1997, p. 54). Ou seja, os PCN, em 1997, 

já sinalizam a necessidade de um trabalho de reflexão sobre a língua, trabalho esse 

que deve romper com o método tradicional de estudo de gramática. É o que Suassuna 

(2012, p. 13), também defende: 

 

A análise linguística se constitui desde a sua concepção, como alternativa à 
prática tradicional de conteúdos gramaticais isolados, uma vez que se baseia 
em textos concretos e com ela se procura descrever as diferentes operações 
de construção textual, tanto num nível mais amplo (discursivo) quanto num 
nível menor (quando se toma por objeto de estudo, por exemplo, uma questão 
ortográfica ou mórfica) 

 

 Travaglia (2009, p. 107), do mesmo modo, ressalta a necessidade de que a 

aula de Língua Portuguesa prestigie a reflexão sobre a linguagem. Escreve o autor:  

 

Aprender a língua, seja de forma natural no convívio social, seja de forma 
sistemática em uma sala de aula, implica sempre a reflexão sobre a 
linguagem, formulação de hipóteses e verificação do acerto ou não dessas 
hipóteses sobre a constituição e funcionamento da língua.  

 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2018, é um 

documento de caráter normativo e que, atualmente, define as práticas pedagógicas 

que devem ser adotadas nas três etapas da educação básica em território nacional. 

Esse documento determina os conteúdos mínimos cuja aprendizagem deve ser 

assegurada pelas escolas de todo o país. Na área de linguagens, a BNCC caracteriza 

as práticas de linguagem segundo quatro eixos de ensino: Leitura, Produção de 

textos, Análise Linguística/Semiótica e Oralidade (BRASIL, 2018).  

O eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve procedimentos e estratégias 

(meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os processos de leitura e 

produção de textos (orais, escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, 

responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de 

composição dos textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e 
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multissemióticos), e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos 

adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido (BRASIL, 2018). Ou 

seja, embora a organização da BNCC dissocie o eixo Análise Linguística/Semiótica 

dos eixos de Leitura e Produção de textos, reconhece que atividades de análise 

linguística perpassam os outros eixos, e ocorrem na leitura e na produção de textos, 

inclusive nos textos orais, alinhando-se a Suassuna (2012, p. 23): 

 

O ler e o escrever devem estar articulados a um processo permanente de 
reflexão sobre as operações linguísticas e discursivas aí implicadas. Ou seja, 
a análise linguística tanto se dá no momento em que lemos (porque extraímos 
sentidos do texto, comparamos, notamos alguma inovação [...]) quanto no 
momento em que escrevemos (porque temos que buscar a melhor forma de 
dizer o que queremos, pensar sobre a escrita das palavras, [ou] decidir por 
uma forma singular ou plural etc.)  

 

Embora o documento destine espaço à Análise Linguística enquanto uma 

necessidade quando se trata do ensino da Língua Portuguesa a nível nacional, não 

se propõe a definir quais devem ser as abordagens teóricas bem como os 

procedimentos adotados pelos professores ou redes de ensino para dar conta desse 

eixo de ensino. Isso não deve, no entanto, ser considerado uma problemática, uma 

vez que essa é uma das principais características da Prática de Análise Linguística 

com fins didáticos, como veremos no decorrer deste capítulo. 

Se, conforme já expomos, as práticas de ensino de Língua Portuguesa 

carecem, ainda, atualmente, de uma revisão profunda por parte dos professores e de 

todos os agentes de alguma maneira envolvidos no ensino de língua materna, é 

necessário responder, primeiro, a perguntas do tipo: como se promove o estudo de 

gramática de modo contextualizado? No que ele consiste? Respostas coerentes a 

essas perguntas ajudam a compreender inclusive o que é e qual a importância, no 

ensino básico de Língua Portuguesa, da adoção da perspectiva de Prática de Análise 

Linguística com fins didáticos. 

 Estudar e aprender gramática de modo contextualizado significa tomá-la por 

uma perspectiva de estudos dos fenômenos gramaticais, explorando os componentes 

gramaticais dos textos (e não apenas “nos textos”), adotando como referência seus 

valores e funções, além dos efeitos que esses componentes provocam nos mais 

diversos usos da fala e da escrita (ANTUNES, 2014, p. 43). Essa maneira de tratar da 

gramática faz do aluno um cientista da língua, que procura nela a observação e 

posterior explicação coerente dos fenômenos observados nos textos, para, só depois, 
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chegar a uma sistematização mais geral dos fenômenos linguísticos. É essa a ordem 

que cientistas de outras áreas do conhecimento adotam para o estudo de qualquer 

fenômeno. Por que, com o ensino de Língua Portuguesa, haveria de ser diferente, 

sendo ela, também, natural? O aluno, instigado a tomar a língua dessa maneira, 

chegará a conclusões sobre o sentido construído nos textos, que funções cada item 

lexical desempenha na construção do texto em questão, por que determinado 

fenômeno linguístico acontece (ANTUNES, 2014, p. 47).  

 Conduzir e compreender o ensino de língua materna sob esse viés representa 

uma maneira eficaz de torná-lo realmente relevante ao aluno, porque prestigia a 

reflexão contextualizada sobre os usos reais da língua. Aqui, os elementos 

gramaticais não são isolados de outros itens lexicais ou textuais, mas, ao contrário, o 

aluno é capaz de perceber a gramática tecendo, junto com os outros constituintes, os 

sentidos expressos (ANTUNES, 2014, p. 47). A gramática contextualizada, elemento- 

chave da abordagem de Prática de Análise Linguística para fins didáticos, portanto, é 

“a gramática a serviço dos sentidos e das intenções que se queira manifestar num 

elemento verbal, com vistas a uma interação qualquer” (ANTUNES, 2014, p. 47). 

 Que os itens lexicais dos textos não podem ser tomados isoladamente em uma 

atividade de Prática de Análise Linguística não configura dúvida alguma. Mas 

igualmente importante é o cuidado que o professor deve ter para não incorrer no erro 

oposto: abordar textos sem recorrer nunca à sistematização. Se, em alguns momentos 

da história do ensino de Língua Portuguesa, a finalidade única da aula era classificar 

itens lexicais em classes gramaticais, por exemplo, e em outros o texto era tomado 

apenas como o “ambiente” em que esses itens se encontravam, o que deve ocorrer é 

um movimento contínuo de vai-e-vem, do texto, da compreensão da gramática que o 

coloca em funcionamento, à sistematização (com nomeação) dos itens léxico-

gramaticais em grupos com características semelhantes (as classes gramaticais, por 

exemplo). Para o aluno, seria extremamente dificultoso não ter a noção dessa 

classificação, por exemplo, quando ele quisesse observar o comportamento de 

determinado item lexical em um texto, depreender disso o sentido, comparando-o com 

um elemento de outra classe (muitas vezes, quando um substantivo assume o papel 

de adjetivo, em determinadas situações, algum sentido do texto se altera). Se não 

nomeássemos um substantivo, portanto, como opô-lo e conhecer sua diferença em 

relação a um adjetivo? 
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 Assim, equivoca-se o professor que apenas busca, em sua aula, a 

sistematização, classificação, identificação ou nomeação de itens léxico-gramaticais, 

sem promover reflexões do uso da língua. Mas, igualmente, equivoca-se quem não o 

faz nunca. Uma abordagem de Prática de Análise Linguística almeja justamente o 

equilíbrio entre atividades de reconhecimento, classificação e reflexão sobre a língua 

(o que significa, também, sobre a gramática e tudo o que influencia o seu 

funcionamento de uma ou outra maneira). 

O recorte temporal que adotamos no capítulo 2.3 mostra como a gramática, de 

objeto e, podemos dizer, objetivo central das aulas de língua, passou a dar espaço a 

outros objetos de estudo, como o texto – ou textos – e, até mesmo, a própria 

linguagem. Entretanto, as práticas pedagógicas adotadas pelos professores nem 

sempre foram coerentes com o objetivo da aula, pois mesmo preconizando uma 

maneira mais contextualizada e produtiva de estudo da gramática, o trabalho docente 

ainda permanece consideravelmente apegado a métodos, muitas vezes, improdutivos 

e inconsistentes. Franchi, questionando práticas descontextualizadas de estudo da 

gramática, enfatiza: “Tem razão, pois, quem rejeita a gramática quando se perde a 

dimensão criadora e se esvazia o estudo gramatical de qualquer sentido pela 

desconexão entre seus objetivos e os objetivos de uma prática de linguagem em um 

contexto vital” (FRANCHI, 1987, p. 26).  

A PAL, para contribuir na superação dessa problemática, pretende-se uma 

alternativa para dar conta da compreensão e reflexão do sistema linguístico em sala 

de aula, porque promove “uma reflexão sobre os efeitos de sentido nos textos, 

procurando compreender e se apropriar das alternativas que a língua oferece [ao 

usuário] para a sua comunicação” (BEZERRA; REINALDO, 2013, p. 37). Uma 

abordagem dessa natureza contempla unidades linguísticas, textuais e discursivas, 

refletindo influências teóricas diversas: normativas, descritivas, pragmáticas, sócio-

históricas (BEZERRA; REINALDO, 2013), porque entende que é importante que o 

aluno, ao mesmo tempo, observe os fatos da língua, a variação linguística, a 

construção de sentido, aspectos semânticos, estruturais, temáticos, morfossintáticos, 

e tudo isso inserido sempre em um contexto político-ideológico e de relações 

interpessoais dos falantes (BEZERRA; REINALDO, 2013). Mas é tomando o texto 

enquanto unidade de ensino que a Prática de Análise Linguística deve se desenvolver 

em sala de aula, na dimensão do funcionamento textual-discursivo dos elementos da 
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língua, “uma vez que a língua funciona em textos que atuam em situações específicas 

de interação comunicativa e não em palavras e frases isoladas e abstraídas de 

qualquer situação ou contexto de comunicação (TRAVAGLIA, 2009, p. 109). 

O quadro 5 elenca algumas das principais características do estudo da 

gramática pautado na Prática de Análise Linguística.  

 

Quadro 5 – Principais características teórico-metodológicas da PAL 

 
Concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita a interferências dos falantes 

 
A unidade de análise é o texto-enunciado 

 
Integração entre os eixos de ensino: a AL é ferramenta para leitura e a produção de textos 

 
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 

 
Consideração do contexto para a análise do texto, ou seja, análise macro e microestrutural e 

heterogeneidade da língua 
 

Metodologia reflexiva, baseada na indução (observação dos casos particulares para a 
conclusão das regularidades/regras) 

 
Trabalho paralelo com habilidades metalinguísticas e epilinguísticas 

 
Foco na relação entre uso e forma 

 
Pedagogia crítica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Franchi (1987), Mendonça (2006), Kemiac e Araújo (2010), 
Travaglia (2009) e Suassuna (2012). 

 

 Compactuamos com os pressupostos da abordagem de PAL, pois essa 

proposta para o eixo de análise linguística vai ao encontro do que preconizam os 

documentos oficiais da área – especialmente a BNCC, a qual concebe a necessidade 

de um trabalho articulado entre o eixo de Análise Linguística/Semiótica com os demais 

eixos do ensino. A PAL, além disso, mostra-se uma alternativa capaz de amenizar o 

cenário insatisfatório do estudo de gramática no ensino básico, marcado por práticas 

direcionadas à aprendizagem de regras da norma-padrão da língua, por parte do 

aluno, para incorporá-las aos mais variados contextos, mas sem que exista, muitas 

vezes, reflexão sobre os usos reais da língua e sobre o porquê de um mecanismo 

linguístico ser empregado em determinado texto e produzir o sentido que produz, por 

exemplo. A PAL, desse modo, pode possibilitar um estudo de gramática que seja 
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significativo ao aluno e que promova sua autonomia linguística, preparando-o para 

participar de modo efetivo das mais variadas situações reais do uso da língua.  
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3 METODOLOGIA 
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 A Linguística Aplicada (LA) configura-se uma ciência pós-moderna, não 

devendo ser tratada como a “linguística sendo aplicada”, mas como um campo do 

saber que transcende fronteiras destinadas apenas à Linguística e adentra o campo 

das ciências humanas e sociais, procurando elucidar questões contemporâneas em 

que a linguagem exerça algum tipo de influência. Assim, é necessário que a LA 

construa “conhecimento que seja responsivo à vida social” (MOITA LOPES, 2006, p. 

97), sendo compreendida não como uma disciplina, mas como uma área de estudos 

(MOITA LOPES, 2006). A LA precisa, portanto, buscar aproximação de “áreas que 

focalizam o social, o político e a história” (MOITA LOPES, 2006, p. 96), e estudos e 

pesquisas nessa área precisam considerar as novas necessidades e configurações 

sociais do mundo contemporâneo (BARROS; CAMARGO, 2009), inclusive em relação 

às metodologias de pesquisa adotadas.  

 Esta pesquisa, considerando o cenário de “hibridismo teórico e metodológico 

das ciências sociais e humanas” (MOITA LOPES, 2006, p.100) possui percurso e 

aparato metodológicos que se valem das categorias linguísticas disponibilizadas pela 

GSF (os sistemas léxico-gramaticais), enquanto ferramentas de análise, para elucidar 

os discursos de alunos pertencentes ao Curso de Licenciatura em Letras – Língua 

Portuguesa e suas respectivas literaturas, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), em relação à Prática de Análise Linguística. Partindo do pressuposto de que 

a superfície linguística dos textos (representados pelos questionários, entrevistas e 

propostas de atividades didáticas) revela questões relativas ao contexto do Curso, a 

pesquisa busca elucidar os discursos e as práticas e eventos sociais e discursivos que 

constituem e perpassam os participantes investigados, em que discurso(s), práticas 

sociais e discursivas são conceitos teóricos da ACD, a qual se configura uma teoria 

de base social.  

 Metodologicamente, o caminho que o analista de discurso adepto da ACD 

percorre pode partir de textos para compreender os contextos sociais em que esses 

textos significam, a fim de, posteriormente, reorganizar as relações sociais nesses 

contextos (posteriormente essa particularidade da teoria será elucidada), ou, em um 

caminho inverso, analisar práticas sociais em contextos específicos com o propósito 

de compreender como essas práticas moldam e manifestam-se em textos específicos. 

Assim, um empreendimento analítico no âmbito da ACD “envolve uma progressão da 
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interpretação da prática discursiva (processos de produção e consumo de texto) à 

descrição do texto, à interpretação de ambos à luz da prática social em que se situa o 

discurso” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 282).  

Em relação aos interesses por este estudo, cabe ressaltar alguns aspectos que 

o motivaram. O fato de estarmos inseridos em um contexto de formação de 

professores coloca-nos em uma situação propícia à investigação do modo como se 

configuram práticas e eventos sociais e discursivos e o que revelam sobre o contexto 

do Curso. Inconsistências entre o que se espera do professor em formação e o que 

ele efetua quando recontextualiza o seu conhecimento em práticas docentes 

relacionadas ao estudo de gramática inquietaram-nos e conduziram-nos para 

percebermos a necessidade da realização da nossa investigação. Portanto, em nossa 

condição de linguistas aplicados, e atravessados por questões de ordem social, 

conduzimos uma pesquisa que se inscreve em um campo do saber, extrapolando as 

fronteiras da linguística e adentrando o campo social, indo ao encontro da maneira 

como defendemos que se deve configurar uma pesquisa no âmbito da Linguística 

Aplicada. 

 Ao optar por esse percurso, a presente pesquisa evidencia que a LA já superou 

“[a] formulação reducionista e unidirecional de que as teorias linguísticas forneceriam 

a solução para os problemas relativos à linguagem” (MOITA LOPES, 2006, p. 18) e 

que esse campo científico tem mostrado preocupação com questões relativas ao 

ensino de linguagem. A ACD, portanto, “caracterizando-se por uma heterogeneidade 

de abordagens que estabelecem diferentes relações interdisciplinares com diferentes 

disciplinas das ciências sociais” (VIEIRA; RESENDE, 2016, p. 22), contribui teórica e 

metodologicamente para a assunção da Linguística Aplicada enquanto campo 

científico relacionado às ciências humanas e sociais, preocupada com problemas 

sociais. 

 A metodologia adotada para esta pesquisa é de natureza qualitativa, pois a 

construção do aparato metodológico configura-se de maneira que os dados obtidos 

por meio dos questionários, entrevistas e atividades didáticas analisadas sejam 

interpretados levando-se em consideração o contexto de produção (como se configura 

o contexto em que os professores em formação respondentes estão inseridos, qual é 

o seu percurso formativo) e essa interpretabilidade seja comprovada a partir dos 

aspectos linguísticos analisados, por meio do emprego de ferramentas como a GSF, 

neste caso.  
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 A pesquisa qualitativa “não é apenas a ‘pesquisa não quantitativa’ [...] mas 

busca [...] entender, descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais ‘de dentro’” 

(FLICK, 2009, p. 8). Esse tipo de pesquisa analisa a experiência de grupos de 

indivíduos (em nosso caso, professores em formação vinculados ao Curso de 

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa), e “se abstém de estabelecer um 

conceito bem definido daquilo que se estuda e de formular hipóteses no início para 

depois testá-las” (FLICK, 2009, p. 9). O que ocorre, nesse tipo de pesquisa, na maioria 

das vezes, é o refinamento e desenvolvimento de conceitos e hipóteses ao longo do 

processo de pesquisa (FLICK, 2009), como é o caso deste estudo, em que as 

categorias empregadas para a análise surgiram após a constatação de padrões de 

recorrência que se revelaram a partir dos questionários investigativos da Etapa 1.  

Outros fatores importantes para a adoção da pesquisa de natureza qualitativa 

são o fato de que ela está baseada, muitas vezes, em textos (elementos linguísticos 

a partir dos quais se pode chegar à interpretação) e que esse tipo de pesquisa se 

pauta sobre a preocupação central de transformação de situações sociais complexas 

(FLICK, 2009, p. 9), o que, em nosso caso, torna-a muito pertinente para possibilitar 

que se efetive a principal pretensão da ACD: a transformação social. Essa teoria, pela 

sua configuração de abordagem, vai ao encontro desse ponto das pesquisas de 

natureza qualitativa, já que “as categorias linguísticas são utilizadas em ACD como 

ferramentas para a investigação de problemas sociais, e a unidade mínima de análise 

é o texto” (VIEIRA; RESENDE, 2016, p. 22). 

 

3.1 UNIVERSO DE ANÁLISE 

 

  O universo de análise desta pesquisa compreende o Curso de Licenciatura em 

Letras (Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas) da Universidade Federal de 

Santa Maria. O Curso possui como prazo aconselhado para a integralização curricular, 

8 semestres letivos. 

 A matriz curricular do curso, desse modo, apresenta carga horária total mínima 

de 3380 horas, distribuídas em 8 semestres letivos. Do total de disciplinas, 5 são 

voltadas de maneira mais direta à recontextualização dos conhecimentos técnicos da 

área de Língua Portuguesa em atividades práticas de ensino na escola básica: 

Didática do Ensino de Língua e Literatura II (no 4º semestre regular); Estágio I – 
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Português no Ensino Fundamental (5º semestre regular); Estágio II – Português no 

Ensino Fundamental (6º semestre regular); Estágio III – Literatura no Ensino Básico 

(7º semestre regular) e Estágio IV – Literatura no Ensino Básico (8º semestre regular). 

Na matriz curricular, no 6º semestre regular, o curso oferta a disciplina LTV 1211 - 

“Leitura e Produção de Textos: Prática de Análise Linguística”, que apresenta como 

objetivos: 

 

Apresentar a análise linguística como eixo estruturante das atividades de 
leitura e produção de textos a fim de compreendê-la como parte da educação 
linguística. [...] Promover a análise crítica de materiais didáticos para 
(re)conhecer as diferenças entre as perspectivas de ensino de gramática e 
de prática de análise linguística com fins didáticos. Propor a elaboração de 
atividades didáticas com foco no uso da linguagem associado à 
caracterização e ao funcionamento dos gêneros textuais (BRASIL, 2021, n.p.) 

 

 Portanto, considerados os participantes desta pesquisa, todos aqueles 

pertencentes ao grupo dos Semestres Iniciais do Curso (SI), que compreende 

licenciandos do 1º ao 4º semestres regulares, não haviam cursado nenhuma dessas 

disciplinas mais práticas de recontextualização dos objetos de ensino. Quanto aos 

alunos pertencentes ao grupo dos Semestres Finais (SF), que compreende do 5º ao 

8º semestre regular, temos a seguinte configuração: Priscila e Andréia, do 5º 

semestre, já haviam cursado Didática do Ensino de Língua e Literatura II e estavam 

cursando, no momento de geração de dados, Estágio I – Português no Ensino 

Fundamental. Violeta, do 7º semestre regular, havia já cursado Didática do Ensino de 

Língua e Literatura II, Estágio I – Português no Ensino Fundamental, Leitura e 

Produção de Textos: Prática de Análise Linguística, e estava cursando Estágio III – 

Literatura no Ensino Básico. Por fim, Alice, embora estivesse matriculada no 7º 

semestre do Curso, não havia cursado, ainda, nenhuma das disciplinas mais práticas 

(Didática e Estágios). 

 

3.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 Os participantes da pesquisa foram selecionados com base nos critérios a 

seguir: i) os participantes deveriam estar cursando regularmente o Curso de 

Licenciatura; ii) os participantes deveriam frequentar os encontros do NEPELIN; iii) os 

participantes deveriam manifestar disponibilidade e interesse pela presente pesquisa. 
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Com base na disponibilidade e no interesse dos participantes, foi realizada a 

consulta sobre a disponibilidade para responderem a um questionário sobre a Prática 

de Análise Linguística, participarem de uma entrevista online conduzida pelos 

pesquisadores e produzirem uma proposta de atividade didática pelo viés da PAL. 

Assim, chegou-se ao total de 8 participantes.  

 Os participantes selecionados para a pesquisa, nos momentos de geração de 

dados (outubro e novembro de 2020) contemplavam o seguinte perfil de formação 

acadêmica/docente: 

 

Priscilla15: Aluna do 1º semestre regular do Curso de Licenciatura. Nunca havia 

exercido atividades práticas de regência em sala de aula. Participava do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Ensino de Linguagem e do projeto Aldeias em REDE, do 

Curso de Licenciatura. As atividades da participante no escopo desses projetos eram 

iniciação de pesquisa, busca e organização de materiais e produções textuais.16 

 

Esther: Aluna do 3º semestre regular do Curso de Licenciatura. Até o momento de 

geração de dados, não havia realizado atividades práticas de docência em sala de 

aula. Integrante do NEPELIN, seu único ambiente de contato com projetos no 

momento de geração de dados. 

 

Laísa: Aluna do 3º semestre regular do Curso de Licenciatura. Até o momento, não 

havia realizado atividades práticas de regência em sala de aula. Ainda não havia 

participado de nenhum projeto de extensão e iniciação científica, mas estava em 

processo de inserção. 

 

Mirela: Aluna do 3º semestre regular do Curso de Licenciatura. Até o momento, não 

havia realizado atividades práticas de regência em sala de aula. Havia, recentemente, 

iniciado sua participação no NEPELIN, por meio do qual se inseriu em um projeto de 

pesquisa que contemplava a Prática de Análise Linguística. 

 

                                                           
15 Os nomes correspondem a pseudônimos criados pelas próprias participantes durante a geração de 
dados. 
16 Os dados referentes ao perfil profissional acadêmico dos participantes são embasados em respostas 
dos futuros professores no momento de geração de dados. 
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Andréia: Aluna do 5º semestre regular do Curso de Licenciatura. Exerceu docência 

efetiva em sala de aula no PIBID, durante o período de 18 meses, em que assumia 

um período semanal nas turmas. Além disso, teve experiência na disciplina de 

Didática do Português, quando dinamizou 8 horas-aula. Participava do NEPELIN e de 

diversos projetos de pesquisa e extensão no âmbito do grupo, com destaque para um 

curso de formação docente sobre a Base Nacional Comum Curricular. 

 

Priscila: Aluna do 5º semestre regular do Curso de Licenciatura. Exerceu docência por 

meio do PIBID e da disciplina de Didática. Participava do NEPELIN e já havia, como 

bolsista PIBID, atuado em atividades com alunos dos ensinos fundamental e médio.  

 

Alice: Aluna do 7º semestre regular do Curso de Licenciatura. Até o momento, não 

havia realizado nenhuma atividade prática de docência em sala de aula. Participante, 

no momento de geração de dados, dos grupos NEPELIN e Ateliê de Textos. Durante 

três anos, atuou como educadora voluntária de literatura em cursos pré-vestibulares 

de educação popular. Além disso, também já havia sido bolsista do programa PIBID. 

 

Violeta: Aluna do 7º semestre regular do Curso de Licenciatura. Antes de ingressar no 

Curso de Licenciatura, cursou três semestres de Engenharia Química e dois de 

Bacharelado em Letras - no caso desse último, já ingressou com a intenção de pedir 

transferência para a Licenciatura. Até o momento da geração de dados, havia exercido 

a docência em sala de aula em dois momentos: o primeiro deles como estagiária no 

Ensino Fundamental, na disciplina de Estágio obrigatório e o segundo, como 

voluntária no Coletivo de Educação Popular Práxis, como professora da disciplina de 

Língua Portuguesa. Nesse cursinho, compartilhou a regência das aulas com outra 

professora. Participante do NEPELIN no momento de geração de dados, era também 

participante de um projeto que envolvia o ensino a distância. Além disso, havia já sido 

bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) – Letras, e do grupo de estudos 

Práticas de Letramento Literário (Pralelit), que abrangia os cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Letras da UFSM. 

 

3.3 CRITÉRIOS E GERAÇÃO DO CORPUS 
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Os dados coletados/gerados para a pesquisa compreendem três momentos. 

Visamos a uma configuração teórica de tal maneira constituída que a “análise textual 

não seja alguma coisa que deva ser feita isoladamente” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

245), apresentando-se enquanto uma descrição per se, conduzida isoladamente de 

sua interpretação (FAIRCLOUGH, 2001), pois, para a ACD, o objeto de estudo é a 

linguagem enquanto prática social, a qual pode ser definida como “uma entidade que 

se situa entre as estruturas sociais mais fixas e as ações individuais mais flexíveis” 

(VIEIRA; RESENDE, 2016, p. 16). Isso requer que as análises considerem textos 

específicos, em contextos situados, mas que abordem esses textos de maneira a, a 

partir deles, inferir informações sobre os contextos dos quais esses contextos 

emergem, o que pode revelar, acima de tudo, as práticas sociais e ideológicas que 

organizam e regem as relações das pessoas em tais contextos. Os três momentos 

envolvem a geração de dados linguísticos, a partir de questionários investigativos, 

entrevistas semiestruturadas e propostas de atividades didáticas produzidas pelos 

professores em formação, mas são tomados em relação a uma compreensão mais 

amplas das práticas sociais que estruturam os discursos verificados a partir do nível 

textual-discursivo. 

 

Quadro 6 – Momentos e instrumentos de coleta/geração de dados 

Momento de geração de 
dados 

Período Instumento 

Etapa 1 Outubro de 2020 Questionário investigativo 
sobre a Prática de Análise 

Linguística 

 

Etapa 2 Outubro de 2020 Entrevista online 

 

 

Etapa 3 

 

Novembro de 2020 

Elaboração, pelos 
participantes, de 

propostas de atividades 
didáticas no viés da PAL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4 PROCEDIMENTOS DA ANÁLISE DOS DADOS  

 

As respostas dadas pelos participantes no momento do questionário 

investigativo e durante a entrevista foram submetidas a uma leitura exploratória. Por 

meio dela, identificamos padrões semânticos que nos guiaram na busca da 

compreensão dos principais questionamentos que norteiam esta pesquisa:  

a) O que é o estudo da gramática e por que a escola deve promovê-lo? 

b) O que é a Prática de Análise Linguística? 

 

Além disso, a análise das atividades pelo viés da PAL propostas pelos futuros 

professores nos permite compreender: 

c) Como é a configuração das atividades didáticas produzidas quanto aos eixos 

de ensino prestigiados, estratos de linguagem contemplados, andaimes de 

aprendizagem estabelecidos e trabalho simultâneo com atividades epi e 

metalinguísticas? 

 

Os procedimentos que possibilitaram a categorização semântica do corpus, 

nesta etapa, foram os seguintes e nesta ordem: 

1) Transcrição das entrevistas que perfazem a Etapa 2 de geração de dados; 

2) Identificação do corpus de acordo com o seguinte padrão: #P. A letra P, neste 

caso, indica que o pseudônimo da participante inicia por essa letra. Não 

efetuamos distinções, no corpus, entre respostas dos questionários e das 

entrevistas, entendendo que essa distinção era irrelevante; 

3) Leitura exploratória das respostas dos questionários e das entrevistas; 

4) Identificação, a partir do passo anterior, de recursos ricos em significação 

(BARTON, 2004). Eles representam, como mencionamos anteriormente, 

qual(is)quer padrão(ões) linguístico(s) que, em textos ou conjuntos de textos, e 

verificados a partir de uma leitura inicialmente exploratória, por exemplo, 

adquiram recorrência e, assim, relevância significativa a ponto de revelarem 

informações sobre os contextos em que esses textos são 

produzidos/consumidos, sobre seus produtores, as práticas sociais desses 

produtores/contextos. A partir deste movimento, elegemos os excertos 

discursivos mais relevantes para embasarem nossa análise textual; 
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5) Para fins de organização de análise, adotamos uma divisão que organiza os 

alunos em dois grupos distintos: alunos dos Semestres Iniciais (SI, que 

corresponde aos participantes do 1º ao 4º semestres) e alunos dos Semestres 

Finais (SF, que corresponde aos participantes a partir do 5º semestre do Curso; 

6) Segmentação desses excertos de acordo com os processos do Sistema de 

Transitividade da Gramática Sistêmico-Funcional; 

 

Posteriormente, lançamos mão das atividades didáticas pelo viés da Prática de 

Análise Linguística. Quanto a esse momento, os procedimentos de análise foram os 

seguintes: 

 

7) Leitura exploratória das atividades produzidas pelos professores em formação; 

8) Segmentação das atividades de acordo com os seus enunciados, perfazendo 

21 enunciados no grupo de alunos dos Semestres Iniciais e 18 no grupo de 

alunos dos Semestres Finais; 

9) Classificação dos enunciados de cada grupo de alunos quanto aos estratos de 

linguagem contemplados, obedecendo a três subdivisões distintas: níveis dos 

contextos de cultura e de situação, níveis da semântica e da pragmática e níveis 

da léxico-gramática (nenhum dos enunciados enfatiza o nível da grafologia); 

10)  Classificação dos enunciados das atividades de acordo com o eixo de ensino 

prestigiado (leitura, análise linguística ou produção textual). Neste movimento, 

o critério adotado para diferenciar os enunciados entre os eixos de leitura e 

análise linguística foi o seguinte: se o enunciado demanda explicitamente que o 

aluno construa sua resposta com base no estrato da léxico-

gramática/semântica, o eixo prestigiado é o de análise linguística. Caso 

contrário, a atividade é de leitura; 

11)  Classificação dos enunciados de análise linguística em relação à natureza das 

atividades (linguísticas e epilinguísticas); 

12)  Identificação dos processos cognitivos pertencentes aos enunciados das 

atividades; 

13)  Classificação dos processos cognitivos do eixo de análise linguística de acordo 

com o nível de complexidade, conforme a figura 04, a seguir: 
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Figura 04 – Processos cognitivos por nível de complexidade 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Bloom et al. (1983). 

 

14)  Por fim, classificação dos enunciados que contemplam o eixo de análise 

linguística em epilinguísticas e metalinguísticas (FRANCHI, 1991; GERALDI, 

2011; MENDONÇA, 2006); 

15)  Análise crítica linguisticamente orientada, com base nos dados obtidos pelos 

procedimentos anteriores. 
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4 ANÁLISE TEXTUAL: O SABER E O FAZER DOCENTE DOS PROFESSORES EM 

FORMAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS DA UFSM QUANTO À 

PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

 Neste capítulo apresentamos a análise textual dos dados, gerados por meio de 

questionários, entrevistas e atividades didáticas produzidas pelos participantes desta 

pesquisa. A análise textual-discursiva toma por base o sistema de Transitividade da 

Gramática Sistêmico-Funcional e tem por objetivo conduzir à análise crítica do(s) 

discurso(s) dos participantes acerca da Prática de Análise Linguística e de questões 

teórico-práticas que a englobam. Conforme explicitamos no capítulo de metodologia, 

agrupamos os participantes da seguinte maneira: Professores em formação – 

Semestres Iniciais e Professores em formação – Semestres Finais. Essa divisão 

conduzirá a organização do texto neste capítulo de análise, porém, em alguns 

momentos, os dois grupos de alunos também serão referenciados como “participantes 

do primeiro grupo” (no caso dos Professores em formação – Semestres Iniciais e 

“participantes do segundo grupo”, no caso dos Professores em formação – Semestres 

Finais. 

 Norteiam a análise questões que parecem ser aquelas que perpassam o 

discurso dos participantes acerca do eixo da Prática de Análise Linguística17. São elas: 

 

a) O que é o estudo da gramática18 e por que a escola deve promovê-lo? 

b) O que é a Prática de Análise Linguística? 

  

 Também são consideradas, posteriormente, atividades didáticas com foco na 

Prática de Análise Linguística produzidas pelos participantes. Por meio da análise 

dessas atividades, buscamos elucidar a seguinte questão: 

                                                           
17 Assumimos, nesta pesquisa, a designação Prática de Análise Linguística (GERALDI, 2011; 

MENDONÇA, 2006; BEZERRA; REINALDO, 2013; SILVA, 2011) para nos referirmos à atividade 
escolarizada de reflexão e estudo sobre os usos da língua. Reconhecemos, entretanto, que essa 
atividade pode ser encontrada na literatura especializada sob diversas designações, que têm em 
comum o fato de representarem o trabalho de estudo e análise da língua com base em pelo menos 
seis princípios teóricos subjacentes (KEMIAC; ARAÚJO, 2010). 
18 Adotamos a designação estudo da gramática para nos referirmos à atividade que Silva (2011) 

designa estudo da gramática no texto e que representa a atividade de análise da linguagem para a qual 
a Prática de Análise Linguística representa uma possibilidade teórico-metodológica. Quando 
designações como “ensino de gramática” ocorrem no texto, se referem à voz dos participantes desta 
pesquisa. 
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c) como é a configuração das atividades didáticas produzidas quanto aos eixos 

de ensino prestigiados, estratos de linguagem contemplados, andaimes de 

aprendizagem estabelecidos e trabalho simultâneo com atividades epi e 

metalinguísticas? 

 

4.1 O QUE É O ESTUDO DA GRAMÁTICA E POR QUE A ESCOLA DEVE 

PROMOVÊ-LO? 

 

 Os dois grupos de participantes, em certa medida, diferem em relação à 

compreensão sobre o estudo da gramática e à pertinência desse trabalho no ensino 

básico. O grupo de professores em formação – Semestres Iniciais, de um modo geral, 

parece associar gramática a um conjunto de normas/regras, classificações e 

conceitos, constituindo um discurso caracterizado pela explicitação de alternativas 

para o trabalho produtivo com a gramática. Para esse grupo, além disso, o discurso 

predominante representa a gramática como algo desagradável e enfadonho, de um 

modo geral, para os alunos do ensino básico. O grupo de professores em formação 

dos Semestres Finais do Curso, da mesma maneira, apresenta um discurso centrado 

na gramática enquanto regras, classificações e conceituação de elementos, mas 

avança, em relação ao primeiro grupo, no sentido de elucidar a necessidade de que o 

estudo da gramática conduza o aluno à compreensão dos sentidos da língua e de seu 

funcionamento, enquanto um meio para agir socialmente. A seguir, apresentamos 

nossa categorização a partir de exemplos do corpus.  

 

4.1.1 Para o grupo de professores em formação dos Semestres Iniciais 

 

 Laísa, professora em formação cursando o terceiro semestre do Curso, 

apresenta situações discursivas que dão ao estudo da gramática o status de um 

processo geralmente desagradável e enfadonho:  

 

Laísa: (1) Acredito19 que (2) o ensino da gramática é indispensável no 

ensino da língua portuguesa. (3) Esse estudo precisa ser bem elaborado 

                                                           
19 Empregamos cores diversas para representar os processos de acordo com a Gramática Sistêmico-

Funcional. Dessa maneira, temos: a) Processo Mental, b) Processo Material, c) Processo Relacional, 
d) Processo Existencial, e) Processo Verbal e f) Processo Comportamental.  
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pelos docentes para que (4) seja algo agradável para os discentes20 e (5) 

se quebrem aqueles rótulos de que estudar gramática é chato.  

 

 Laísa emprega uma oração mental cognitiva (1) para demonstrar sua opinião 

de que o “ensino de gramática” (Portador) é “indispensável” (Atributo) no ensino de 

LP. Esse ensino, segundo a participante, precisa ser “algo agradável para os 

discentes”. Por meio da conjunção “e”, empregada com valor de oposição, a 

participante parece construir uma contraposição entre o que é “agradável para os 

discentes” (4) e os “rótulos” que estudar gramática possui, relacionados a algo que 

tem por atributo “ser chato”. Esses “rótulos” parecem ser vistos como sendo já 

constituídos socialmente, aparentemente já conhecidos pelo interlocutor: 

 
Laísa: (1) Eu acho que [...] (2) se a gente for pensar no meu ensino de 
gramática na escola, (3) eu acho que era algo muito monótono [...] (4) se tu 
for perguntar pra todo mundo, ah, (5) ninguém gosta de estudar gramática, 
porque sempre (6) era algo muito cansativo, (7) ou tu tinha que decorar e (8) 
todo mundo falava “ai, tem que decorar”, muito chato, muito cansativo, muita 
coisa.  
 

 A participante é enfática ao afirmar que (5) “ninguém gosta de estudar 

gramática”, o que pode ser confirmado se perguntarmos “pra todo mundo” (4). Laísa 

recorre à sua experiência pessoal de ensino para justificar que estudar gramática 

possui o Atributo “ser muito cansativo”, “muito chato” e “muito monótono” (podemos 

notar a intensificação do Atributo semanticamente negativo pela recorrência do 

intensificador “muito”). Por meio de um processo mental emotivo (gosta), o discurso 

evidenciado coloca o processo de estudo da gramática em um campo afetivo, 

possivelmente evocado por conta das experiências pessoais da ex-aluna, que 

parece representar negativamente a maneira como ocorreu, em geral, o processo 

de ensino em sua trajetória do ensino básico. O excerto a seguir, também de Laísa, 

confirma o discurso: 

 

Laísa: (1) Pensando em todos os momentos que eu, quando aluna do 
ensino básico, passei referente ao ensino da gramática, (2) a gramática é 
vista por muitos como algo cansativo, e difícil de aprender [...]. 

  

 A professora em formação recorre, mais uma vez, a sua experiência 

enquanto aluna (1) para justificar sua percepção sobre o estudo da gramática. 

                                                           
20 Sublinhamos, nos excertos apresentados, os itens lexicais que são o núcleo da nossa discussão. 
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Nesse momento, novamente e embora de maneira menos assertiva do que o 

verificado no exemplo anterior, a gramática, na opinião de Laísa, é “vista por muitos” 

como algo “cansativo e difícil de aprender”. Dessa maneira, a participante busca 

respaldar seu posicionamento evocando um discurso atribuído a um grande número 

de pessoas que consideram(rariam) o ensino de gramática desagradável e difícil. 

 Para além de apresentar o ensino de gramática como algo geralmente 

desagradável para os alunos, os professores em formação desse grupo constroem 

um discurso que define o processo de aprendizagem como meio de decorar regras, 

conceituar e classificar elementos da língua; a gramática como sinônimo de 

gramática normativa; e o processo de ensino e aprendizagem como memorização 

de regras descontextualizadas. Essa construção discursiva vai ao encontro do que 

defende Silva (2011), que, inclusive, aponta o termo “ensino de gramática” para 

designar uma abordagem prescritiva de gramática. Segundo o autor, “o ensino de 

gramática acontece a partir de exercícios mecânicos em níveis de análise da língua 

inferiores ao texto, como palavras e frases” (SILVA, 2011, p. 18). A partir dessa 

constatação, optamos, neste texto, pelas designações estudo da gramática e 

estudo da gramática no texto (SILVA, 2011), ao invés de ensino da gramática, 

entendendo que este último termo pressupõe a existência de uma gramática única 

a ser prestigiada na escola, e que, como o termo sugere, deveria ser “a gramática 

ensinada”.  

 Priscilla, cursando o primeiro semestre do Curso, constrói seu discurso sobre 

o estudo da gramática a partir de sua experiência de aluna no ensino básico e, 

assim como Laísa, enfatiza um trabalho que remete ao estudo da gramática 

enquanto um processo passivo, em que o aluno decora o que o professor “ensinou”. 

A professora em formação defende: 

 

Priscilla: (1) Eu vou pegar pela minha experiência [...] na escola [...] (2) Mas 
eu acho que (3) o professor tem que trabalhar de um jeito que (4) a gente 
pare com essa questão de decorar as coisas, sabe... (5) o aprender só se (6) 
o aluno tem decorado o conceito, (7) ele coloca exatamente na prova o 
decorado do conceito que o professor ensinou. 

  

 Assim, ocorre novamente a menção ao que seria um procedimento comum 

no ensino, de “decorar as coisas” (4), com o “aprender” sendo um processo que 

comumente é considerado efetivo sob a condição de que o Portador “aluno” possui 

o Atributo “ter decorado o conceito” (6). Segundo a participante, essa é uma maneira 
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equivocada de conceber o estudo da gramática, pois essa “questão de decorar as 

coisas” é uma prática da qual devemos abrir mão. “Decorar as coisas” é considerado 

por nós uma oração mental cognitiva, mas devemos atentar para o fato de que o 

processo mental decorar situa-se próximo da fronteira dos processos mentais com 

os processos materiais, o que nos permite interpretar a atividade cognitiva “decorar” 

como sendo de baixo grau de complexidade, o que vai de encontro a perspectivas 

de ensino que estimam a reflexão e a criticidade. 

  Laísa, em relação a esse aspecto, enfatiza que, para um estudo produtivo 

de gramática, devemos:  

 

Laísa: (1) sair um pouco dessa coisa de “levar uma gramática pra dentro da 
sala de aula” e (2) querer que (3) os alunos leiam e decorem regras, sabe. 
[...] (4) fazer algo diferente, algo que não fosse sempre aquela mesma coisa 
de decorar... existem muitas formas de fugir daquele tradicional, daquela 
coisa chata. 

 

 Para a participante, o professor deve fugir “daquele tradicional”, “daquela 

coisa chata”. Nesses casos, segundo ela, os alunos são o Experienciador que “lê e 

decora regras”, em um processo mental desiderativo (querer) do qual o professor 

é, por sua vez, Experienciador. Para essa professora em formação inicial, deve-se 

“fugir daquele tradicional, daquela coisa chata”, aquela “mesma coisa de decorar”. 

A futura professora demonstra reconhecer que o ensino dedutivo – decorar ou 

memorizar regras e conceitos para, posteriormente, “aplicá-los” – é ineficiente. 

Acrescentamos que, em seu lugar, deveria haver um ensino indutivo, em que, a 

partir da observação e do estudo de dados linguísticos heterogêneos, com base em 

textos e situações concretas de uso, o aluno passe a sistematizar sua análise por 

meio de metalinguagem (BEZERRA; REINALDO, 2013).  

 Esther, por sua vez, constata uma fragilidade representada pela falta de 

reflexão quando se trabalha a gramática:  

 

Esther: (1) Eu acho que (2) alguns professores acabam jogando as regras 
pros alunos, (3) “ah, é assim que se escreve, é assim que se formula uma 
frase”, (4) mas não tem aquela do “por que é assim?”. 

 

 Segundo a aluna do Curso, a prática de alguns professores é “jogar as 

regras” aos alunos, em uma prática que não motiva o questionamento sobre o 

porquê de a língua funcionar de determinada maneira. Esther, entretanto, 



89 
 

reconhece a pertinência de que o aluno saiba classificar e nomear, porque, segundo 

ela, “os conceitos vão aparecer na vida da gente”: 

 

Esther: (1) eu acho que a gente tem que realmente fazer (2) o aluno refletir 
muito sobre aquilo, (3) mas não adianta a gente excluir os conceitos, né, 
também, (4) porque eles vão aparecer na vida da gente (5) e a gente vai ter 
que saber nomear, classificar, enfim. 

 
 O exemplo demonstra que a participante reconhece a pertinência de que seja 

reservado espaço, no trabalho com a gramática, às atividades metalinguísticas, os 

“conceitos”, o “saber nomear, classificar”, que devem ser aliados às atividades 

epilinguísticas (neste caso, as últimas parecem ser tomadas como equivalentes à 

reflexão). A situação vai ao encontro do que preconiza o ensino indutivo: refletir 

sobre situações heterogêneas de uso da linguagem, para, posteriormente, 

sistematizar a análise por meio de metalinguagem, pois “subsidiariamente se 

deverá apelar para a metalinguagem, quando a descrição da língua se impõe como 

meio para alcançar o objetivo final de domínio da língua” (GERALDI, 2011, p. 36).  

 De modo geral, portanto, no Grupo de professores em formação – Semestres 

Iniciais, ao representarem o estudo da gramática, frequentemente os professores 

em formação inicial recorrem à própria experiência discente para justificar a 

pertinência do estudo da gramática na escola, porque “é compreensível que a época 

de formação colabora para a visão que tem o professor a respeito do ensino de 

língua portuguesa” (PAGNAN; NANTES; SIMM, 2014, p. 42). Ao remontarem à 

própria experiência docente, os futuros professores representam o estudo da 

gramática como algo relativamente negativo, enfadonho, chato, difícil, em um 

processo que exige que se decorem regras, conceitos, e que se realizem apenas 

classificações. O trabalho com a gramática, segundo o discurso apresentado por 

esse grupo de professores em formação, é visto como importante, desde que seja 

conduzido de maneira significativa para os alunos do ensino básico. 

 Para construírem seu discurso sobre o estudo de gramática na educação 

básica, os alunos desse grupo empregam, principalmente, orações mentais. Esse 

tipo de oração ocorre 20 vezes (de um total de 34 orações), das quais 18 

representam orações mentais cognitivas, uma é oração mental emotiva e outra, 

oração mental desiderativa. A ocorrência de orações mentais está representada no 

Gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Ocorrência de orações mentais para a construção discursiva sobre o 

estudo da gramática 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Dos 18 casos de orações mentais cognitivas, 6 representam orações mentais 

cognitivas como modalizadoras21, o que representa 33,33 % desse tipo de oração. 

Além disso, considerando todos os 20 casos de orações mentais, em 4 deles os 

participantes empregam orações mentais como forma de retomada da sua 

experiência pessoal com o ensino de gramática para construírem seu discurso, a 

exemplo de Priscilla:  

 

Priscilla: (1) Eu vou pegar pela minha experiência [...] na escola [...]   

 

 Por meio do processo mental cognitivo “pegar” (considerar), Priscilla faz 

referência explícita ao seu momento de aluna da escola básica para construir seu 

discurso sobre o estudo da gramática. Essa configuração léxico-gramatical ocorre 

em outros três casos neste grupo de alunos. 

 A ocorrência de orações mentais cognitivas para modalizar o discurso e de 

orações mentais para fazer referência à experiência pessoal está representada no 

gráfico 2, a seguir: 

                                                           
21 Orações mentais cognitivas podem funcionar para expressar a opinião do locutor, configurando-se 

metáforas interpessoais de modalidade (FUZER;CABRAL, 2014). Ao declarar que “acha que o ensino 
de gramática era algo muito monótono”, por exemplo, Laísa emprega um processo mental cognitivo 
para marcar o fato de que essa é uma opinião dela, mas que pode haver outras.  
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Gráfico 2 – Ocorrência de orações mentais cognitivas como modalizadoras e 

orações mentais para retomar a experiência discente22. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Além do recorrente emprego das orações mentais, ao construírem o seu 

discurso sobre o trabalho com a gramática no ensino básico, os alunos desse grupo 

constroem seu discurso empregando consideravelmente orações relacionais. Elas 

ocorrem 7 vezes nos excertos discursivos que compõem o corpus e, em todos os 

casos, são orações relacionais atributivas. A particularidade do emprego dessas 

orações está no fato de que, em 2 desses casos, (aproximadamente 30 %), o 

Atributo qualifica a própria experiência discente dos participantes: 

 

Laísa: (1) se a gente for pensar no meu ensino de gramática na escola, (2) 
eu acho que era algo muito (3) era algo muito cansativo. 
 

 Laísa caracteriza, por meio de duas orações relacionais atributivas, “o ensino 

de gramática na escola” com base na sua própria experiência. Nos demais 5 casos, 

conforme já mencionamos, o Atributo remete a características majoritariamente 

negativas do trabalho com a gramática, como algo enfadonho, monótono, chato etc. 

                                                           
22 As demais orações não contabilizadas no gráfico não assumem função como retomar a experiência 
pessoal ou modalizar o discurso dos participantes. 
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 O discurso desses futuros professores focaliza o trabalho com a gramatica 

em uma perspectiva tradicional, cujo foco está ns regras e classificações. Para isso, 

recuperam sua experiência de alunos do ensino básico e recorrem a ela para 

construir sua representação sobre o estudo da gramática. 

 

4.1.2 Para os professores em formação – Semestres Finais 

 

 O discurso do estudo da gramática enquanto regras, classificações e 

conceituação de elementos também sobressai quando levamos em consideração o 

grupo de professores em formação que cursa a partir do quinto semestre do Curso 

de Licenciatura. Para esse grupo, de maneira geral, a gramática representa 

metalinguagem, algo que não basta para que o estudo da gramática seja produtivo 

para os alunos da educação básica. Vejamos o relato de Andréia: 

 

Andréia: (1) Eu acho que (2) é muito difícil ter uma aula só com uma 
abordagem gramatical... (3) e se tem, eu acho que ela tem pouco sucesso, 
sabe... (4) ela, sozinha, por si só, ela não dá conta, sabe? (5) Eu preciso 
conseguir mobilizar outros mecanismos pra (6) conseguir explicar aquilo pro 
aluno, (7) porque senão, ele vai ser apenas um mero reprodutor, né? De 
regras... ele pode até decorar, mas... 

 

 Andréia considera que uma aula que tenha uma abordagem somente 

gramatical não tem sucesso, é insuficiente. A participante menciona “outros 

mecanismos” que precisam ser mobilizados para evitar que o aluno seja “um mero 

reprodutor de regras”. Podemos depreender desse discurso que uma aula com uma 

“abordagem gramatical” torna o aluno um reprodutor de regras, e é uma aula sem 

sucesso. Com o elemento circunstancial “sozinha”, a participante parece evidenciar 

que uma aula, para ter sucesso, precisa de “algo a mais”. Esse “algo a mais” sugere 

a necessidade do trabalho com a epilinguagem, que possibilitaria a reflexão, já que 

a “aula com abordagem gramatical” remonta a um trabalho pautado por atividades 

estritamente metalinguísticas. “Outros mecanismos” (5), parecem  ser a condição 

para que o aluno (Portador) não seja um “mero reprodutor de regras” (Atributo). 

Desse modo, o discurso de Andréia alinha-se a Antunes (2014), que afirma serem 

características de uma pessoa que fala, lê e escreve bem, dizer o que tem a dizer 

com clareza, relevância, de forma articulada e coerente, tudo isso num dado 
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momento e a um interlocutor, em uma atividade que exige mais do que um mero 

conhecimento estrutural da língua.  

 Priscila, do 5º semestre do Curso, também alinha seu discurso ao estudo da 

gramática como sendo sinônimo de regras:  

 

Priscila: (1) [O ensino de gramática no ensino básico] é muito importante 
e necessário. (2) Enfrentamos muitos problemas dos alunos em relação a 
gramática, (3) muitos não gostam e (4) acham que (5) se baseia apenas 
em regras. Por isso, (6) é importante o ensino de gramática aliado a prática 
de análise linguística. (7) Não ficar apenas no classificar, (8) ir além, 
trabalhando os sentidos. 

 

 A professora em formação emprega um processo relacional atributivo para 

caracterizar o estudo da gramática como “importante e necessário” na educação 

básica. Como ocorreu com o grupo de professores dos Semestres Iniciais, aqui, o 

discurso aponta para o reconhecimento de uma constatação recorrente de que 

“muitos não gostam e acham que se baseia apenas em regras”. O emprego do 

processo mental emotivo “gostam” coloca o estudo de gramática em um campo 

afetivo, sugerindo que essa atividade, na escola, desagrada muitos alunos. Priscila 

compartilha dessa percepção, afirmando que a Prática de Análise Linguística surge 

como alternativa para essa configuração de estudo de gramática, para “ir além”, 

não apenas “classificar”, mas também “trabalhar os sentidos”. Estamos diante de 

um discurso em que o estudo da gramática equivale à metalinguagem, e segundo 

o qual a Prática de Análise Linguística equivaleria à epilinguagem, pois ela, a PAL, 

é que possibilitaria a reflexão, o “ir além, não ficar apenas no classificar” (7). 

Portanto, segundo o discurso da futura professora, ensino de gramática é sinônimo 

de classificar, e a análise linguística seria um método a ser aliado ao ensino de 

gramática, para ampliar esse trabalho, “trabalhando os sentidos”. A mesma 

participante, como vemos no excerto a seguir, enfatiza a dicotomia entre o “ensino 

de gramática” e a abordagem de Prática de Análise Linguística, o primeiro sendo 

sinônimo de metalinguagem e a segunda, de epilinguagem: 

 

Priscila: (1) Pensar no ensino de gramática (2) leva a entender (3) que 
será trabalhado apenas as classificações e regras. Já, (4) pensando na 
perspectiva da PAL, (5) leva-se o aluno (6) a refletir sobre esses usos de 
uma maneira que faz sentido. 
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 O ensino de gramática é colocado em situação de equivalência em relação 

ao trabalho com “classificações e regras”. Por outro lado, a partir da oposição 

representada por “já”, vemos que a participante delega à Prática de Análise 

Linguística um status semanticamente positivo, pois essa abordagem leva os alunos 

a refletirem sobre os usos “de uma maneira que faz sentido”. Poderíamos afirmar 

que, portanto, segundo a professora em formação, o “ensino de gramática”, 

caracterizado pelo trabalho apenas com classificações e regras, não faz sentido. 

 Violeta, cursando o 7º semestre do Curso, converge para esse discurso e 

amplia seu teor semanticamente negativo, pois afirma: 

 

Violeta: (1) O ensino de gramática preocupa-se com a "decoreba" das 
classes gramaticais, das classificações das orações (por exemplo) e (2) 
aplica esse conhecimento em frases extraídas do seu contexto original.  

 

 O “ensino de gramática”, segundo ela, está pautado sobre a “decoreba” das 

classes gramaticais, das classificações das orações e da aplicação desse 

conhecimento em frases extraídas do seu contexto original. Assim, esse ensino 

parece ser tomado pela participante como improdutivo, pois a mesma participante 

declara, em outro momento: 

 

Violeta: (1) é importante ter um pouco da parte teórica daquele conteúdo, 
por exemplo, (2) [o aluno] tem que saber o que é um substantivo, (3) saber o 
significado de um substantivo, mas isso é só uma parte do todo, de todo o 
resto do processo. [...] (4) O aluno teria que saber reconhecer a parte teórica, 
mas (5) se centrar principalmente na função prática daquilo, né... (6) 
contextualizar. 

 

 Desse modo, segundo a participante, a “decoreba” a que ela se refere, ou 

seja, saber a qual classe gramatical pertence um elemento da língua (o 

substantivo), é importante, mas isso representa apenas uma parte de um processo 

maior, que está relacionado à “função prática” e contextualizada desse elemento. 

Violeta demonstra propriedade ao reconhecer a importância de atividades que 

refletem sobre o uso linguístico e também de atividades que sistematizam esse uso, 

em um movimento que parece equilibrar atividades epi e metalinguísticas.  

 Seu discurso, nesse ponto, remonta a pelo menos dois dos princípios 

subjacentes à literatura sobre a análise linguística (KEMIAC; ARAÚJO, 2010): o da 

sistematização e o do percurso “uso-reflexão-uso”, em que se deve partir de textos 
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reais, observando a língua em uso, em seu contexto, e não se prescindir, para isso, 

da Gramática Tradicional, que deve ser utilizada e cuja terminologia deve ser 

consultada (KEMIAC; ARAÚJO, 2010). É importante frisar, também, que a 

participante parece dar ao estudo da gramática e à classificação dos elementos a 

designação de “parte teórica” da língua, e que assumimos como equivalente ao que 

a pedagogia dos multiletramentos assume como o processo do conhecimento de 

conceituação (por nomeação e por teoria) (COPE; KALANTZIS; PINHEIRO, 2020). 

 Alice, do sétimo semestre do Curso de Licenciatura, também recorre a sua 

experiência discente para designar o estudo da gramática, confrontando-o com a 

abordagem de Prática de Análise Linguística:re 

 

Alice: (1) Com base no meu conhecimento e nas experiências que já tive, 
(2) considero que a principal e maior diferença está na abordagem do 
objeto de estudo. (3) Na maioria das vezes, o ensino de gramática se dá 
através de abordagens tradicionais que (4) colocam a gramática normativa 
como o principal objeto de estudo. [...] (5) a maioria dos exercícios propõem 
uma análise morfossintática, caindo na velha prática de descrição e 
classificação de termos e orações. 

 

 A professora em formação demonstra compreender que a Prática de Análise 

Linguística configura uma abordagem alternativa para o estudo de gramática 

comumente priorizado na escola. Alice declara, recorrendo às experiências que já teve 

(1), que, comumente, o estudo se dá por “exercícios que propõem uma análise 

morfossintática”, o que se limita a uma “velha prática de descrição e classificação de 

termos e orações”. A participante, dessa maneira, parece condenar o estudo de 

gramática que se dá pela descrição e classificação apenas, mas enfatiza que essa é 

apenas uma das abordagens pela qual o trabalho com a gramática ocorre, quando a 

gramática normativa é aquela prestigiada em sala de aula. Para Alice, desse modo, o 

prestígio da gramática normativa ocasiona o desdobramento de exercícios de análise 

morfossintática, o que representa, pejorativamente, uma “velha prática” escolar. 

 Ao discutir sobre os documentos normativos da área de Língua Portuguesa, 

Alice aprofunda seu posicionamento a respeito da ineficiência de um ensino que se 

paute em práticas tradicionais de trabalho com a gramática:  

 

Alice: (1) Entendo que (2) os documentos sugerem um ensino concentrado 
em descrições e categorizações, demonstrando que (3) a gramática 
normativa segue sendo vista como a principal e mais importante solução. 
(4) Uma visão que é reflexo de um sistema de ensino atrasado, (5) um 
sistema que ainda não prioriza colocar o (6) aluno como o sujeito que 
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constrói o próprio conhecimento a partir das ferramentas que lhe são 
fornecidas. 

  

 Para Alice, os documentos da área (Base Nacional Comum Curricular e 

antigos PCN, especialmente), sugerem um ensino concentrado em descrições e 

categorizações. Essa visão, que coloca a gramática normativa como a principal e 

mais importante “solução”, representa, segundo a participante, “um sistema de 

ensino atrasado”, que “ainda não prioriza” o aluno enquanto “sujeito que constrói o 

próprio conhecimento”. Desse modo, o discurso que se apresenta associa o 

prestígio da gramática tradicional a um sistema de ensino ultrapassado, que não 

possibilita autonomia ao aluno da escola básica. Entretanto, consultando os 

documentos, destacamos que eles, especialmente os PCN, preconizam justamente 

o contrário: “Os PCN indicam como objetivos [...] que os alunos sejam capazes de 

posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais” (BRASIL, 1997, n.p.). 

 O discurso do prestígio da gramática tradicional como ineficiente para o 

estudo da gramática também é abordado por Violeta: 

 

Violeta: (1) Acredito que para (2) os alunos entenderem a língua como uma 
ferramenta de mudança social, é preciso que (3) eles saibam como ela 
funciona, como (4) os significados são construídos e como (5) podem ser 
manipulados. E para que (6) isso se dê de forma efetiva, (7) é preciso que 
(8) eles tenham certo conhecimento sobre aspectos teóricos da língua - ou, 
em outras palavras, da gramática tradicional. (9) O estudo da gramática é 
uma parte do processo para o entendimento da funcionalidade da língua, 
(10) mas não é o seu fim. 

 

 A “gramática tradicional” é considerada, segundo a participante, parte dos 

“conhecimentos teóricos” (7) sobre a língua. Esse conhecimento deve estar ao 

alcance do aluno, mas é considerado por Violeta apenas “uma parte do processo 

para o entendimento da funcionalidade da língua” (9), mas não pode ser o único fim 

do ensino de Língua Portuguesa. Ao mencionar o “estudo da gramática” como 

sendo apenas uma parte de um processo maior, a participante sugere que esse 

estudo (tomado como equivalente do estudo da gramática tradicional) não basta 

para que o aluno compreenda a funcionalidade da língua.  

 Nota-se um avanço considerável, a partir do discurso da participante, em 

relação ao grupo de professores em formação – Semestres Iniciais, pois aqui a 

língua é caracterizada como uma ferramenta de mudança social, alinhando-se ao 
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que defendem as perspectivas críticas de ensino e a concepção sociointeracionista 

de linguagem. O posicionamento da participante, ao apontar a necessidade de 

equilíbrio entre atividades epi e metalinguísticas, encontra respaldo em Franchi 

(1991), Kemiac e Araújo (2010), Geraldi (2011), Silva (2011), pois os autores 

defendem que a metodologia subjacente ao ensino de análise linguística deve ser 

indutiva, ou seja, partir da reflexão a partir de casos particulares de uso da língua, 

em direção à formulação de regras gerais do sistema linguístico. 

 O grupo de alunos que cursa a partir do quinto semestre do Curso de 

Licenciatura (Grupo dos alunos Professores em Formação – Semestres Finais), 

como ocorreu com o grupo dos alunos iniciantes, representa o estudo da gramática 

enquanto sinônimo de classificação, regras, e parece associar, de modo geral, esse 

estudo à “parte teórica da língua”, além de, em muitos momentos, associar essa 

“parte teórica” às práticas tradicionais do estudo de gramática. Em relação ao grupo 

de alunos dos semestres iniciais, o presente grupo avança no sentido de, não 

somente apontar as fragilidades do ensino tradicional de gramática, mas sugerir a 

Prática de Análise Linguística como uma abordagem alternativa para o trabalho em 

sala de aula.  

 Este grupo de alunos, para a construção discursiva sobre o trabalho com a 

gramática, considerados os excertos, emprega 23 orações mentais, das quais 22 

são cognitivas e uma, emotiva. A ocorrência está representada no gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Ocorrência de orações mentais para a construção discursiva sobre o 

estudo da gramática 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Considerando o grupo de Professores em formação – Semestres Iniciais, o 

percentual de orações mentais cognitivas para modalizar o discurso diminui, no 

grupo dos alunos dos semestres finais. Para o primeiro grupo, a ocorrência era de 

33,33% de orações cognitivas empregadas com essa finalidade. Para este último, 

há 5, de um total de 22 orações mentais cognitivas, o que equivale a 22,72%. 

Entretanto, este último grupo de participantes apresenta uma característica 

discursiva relativamente diferente do grupo anterior: em pelo menos 4 casos (o que 

equivale a aproximadamente 20%), o posicionamento dos participantes é 

construído por meio de orações mentais cognitivas sem Experienciador explícito: 

 

Priscila: (1) Pensar no ensino de gramática (2) leva a entender [...]. 

 

 Por meio de construções como essa, a participante parece, pelo menos em 

parte, procurar respaldo em um conhecimento que seria compartilhado pelos 

teóricos e professores de Língua Portuguesa, pois não assume exclusivamente para 

si a autoria da sua proposição. 

 O grupo de licenciandos dos semestres finais emprega, somadas, 37 orações 

(23 mentais e 14 relacionais). Se o grupo de futuros professores -  Semestres 

Iniciais emprega 7 orações, ao todo, para retomar a experiência docente como 

maneira de representar discursivamente o que é e qual a importância do trabalho 

com a gramática, no grupo de alunos dos semestres finais, esse número diminui 

consideravelmente, perfazendo 5 casos. Esta relação está representada no Gráfico 

4, a seguir: 
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Gráfico 4 – Alunos dos semestres iniciais x alunos dos semestres finais: orações 

mentais e relacionais que remetem explicitamente à experiência pessoal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Conforme verificamos, os licenciandos dos semestres iniciais (SI), ao 

construírem seu discurso acerca da pertinência e das características do estudo da 

gramática no ensino básico, recorrem constantemente a sua experiência discente. 

Explicitamente, em termos léxico-gramaticais, isso ocorre em pelo menos 7 das 27 

orações consideradas (25,92%). O grupo de professores - Semestres Finais (SF), 

por sua vez, realiza tal construção discursiva com bem menos frequência, em 5 de 

37 orações consideradas (13,51%), ainda que em alguns momentos isso ocorra. 

Essa relação sugere que os alunos com ingresso mais recente no Curso procuram 

respaldo na sua ainda recente experiência de alunos do ensino básico para 

construir sua representação do que é ou não adequado quando se trata do estudo 

da gramática. O grupo de licenciandos dos semestres finais, por sua vez, 

provavelmente por já apresentar um percurso teórico mais consolidado em termos 

de leituras, experiências docentes e práticas sobre o estudo de gramática, recorre 

também à experiência pessoal discente, porém em menor número. 
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4.2 O QUE É A PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA? 

  

 A representação construída pelos alunos dos dois grupos de professores em 

formação quanto ao trabalho com a gramática no ensino básico enfatiza, 

principalmente, aspectos relacionados à compreensão de regras, conceitos e 

classificações dos elementos da língua. Para delinearem o lugar da Prática de 

Análise Linguística, os futuros professores lançam mão dessa representação do 

ensino da gramática, a fim de contrapor “trabalho com a gramática” e Prática de 

Análise Linguística.  

 O grupo de professores em formação - Semestres Iniciais enfatiza, em 

grande medida, a relevância de que sejam considerados o conhecimento prévio dos 

alunos do ensino básico, além de aspectos contextuais, tanto das práticas sociais 

desses alunos quanto os aspectos contextuais dos próprios textos, para o trabalho 

com a Prática de Análise Linguística. Para esse grupo de professores em formação, 

o principal ganho proporcionado pela PAL é a promoção de um ensino que estimula 

a reflexão do discente sobre a língua.  

 Os licenciandos dos Semestres Finais constituem, em grande medida, um 

discurso que dicotomiza o ensino de gramática e a Prática de Análise Linguística, 

em muitos momentos como sendo maneiras de trabalho distintas, de maneira que 

a PAL não necessariamente pertenceria ao escopo do estudo da gramática. Para 

esses participantes, majoritariamente, Prática de Análise Linguística significa 

ensino que possibilita reflexão e prestigia a produção de sentido, o que a diferencia 

do “ensino de gramática”, que prestigia regras e classificações de termos da língua. 

A seguir, ampliamos nossa discussão, apresentando a análise conforme cada um 

dos grupos de alunos. Ambos os grupos de participantes, portanto, compartilham o 

posicionamento teórico de que a Prática de Análise Linguística conduz à reflexão 

sobre a língua, um aspecto que parece ser caro e essencial a todos os professores 

em formação participantes desta pesquisa. 

 

4.2.1 A PAL segundo os Professores em formação - Semestres Iniciais 

  

 Ao ser questionada sobre o que é a Prática de Análise Linguística, Mirela 

afirma:  
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Mirela: (1) Acho que [(2) a Prática de Análise Linguística é] uma proposta 
mais reflexiva pra atividades didáticas, (2) acho que algo para o aluno dar 
mais sentido para o que ele tá aprendendo. 

 

 Por meio de um processo relacional atributivo, Mirela define o Portador 

Prática de Análise Linguística como tendo o Atributo “ser uma proposta mais 

reflexiva” para atividades didáticas. O intensificador “mais” evoca um discurso que  

remete à existência de propostas “menos reflexivas”. A PAL é, ainda, definida como 

“algo” que faz o aluno dar mais sentido ao que está aprendendo. Constitui-se, 

portanto, um discurso dicotômico, entre propostas didáticas mais e menos 

reflexivas.  

 Os relatos de Esther e Mirela representam um bom exemplo de dualidade 

discursiva, em que a PAL é definida contrapondo-se ao ensino tradicional de 

gramática. Questionada sobre as diferenças entre a PAL e o ensino tradicional, a 

participante afirma: 

 

Esther: (1) O ensino gramatical costuma ser mais normativo. (2) Já a 
prática da análise linguística proporciona a reflexão dos alunos. 

 

 Além de evocar o “ensino gramatical” e defini-lo como “mais normativo”, a 

futura professora dá à análise linguística o status de proporcionar a reflexão dos 

alunos, atributo que não é dado ao ensino gramatical (SILVA, 2011; GERALDI, 

2011; MENDONÇA, 2006; BEZERRA; REINALDO, 2013).  

 Dessa maneira, constroem-se duas instâncias distintas: a do ensino 

gramatical e a da prática de análise linguística. Essa construção sugere que o 

ensino gramatical normativo não proporciona a reflexão dos alunos, algo que a 

prática de análise linguística possibilita.  

 Mirela, ao ser questionada sobre a importância de se adotar a PAL para o 

trabalho docente, afirma:  

 

Mirela: (1) [Trabalhar com a PAL na escola significa] dar uma significação 
para o aluno, do porquê ele está estudando tal coisa. 

 

 Assim, a PAL é tomada enquanto uma abordagem que dá significado, 

contextualiza o ensino. Para Priscilla e para Esther, a PAL promove a criticidade. 
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Mirela, por sua vez, enfatiza o caráter contextualizado(r) da prática de análise 

linguística: 

 

Priscilla: (1) Trabalhar análise linguística nas escolas é essencial. (2) É a 
formação de alunos pensantes e críticos.  
Esther: (1) Para mim, [trabalhar com a PAL na escola] significa estimular 
os alunos a pensarem de forma crítica, (2) auxiliando-os na compreensão 
e análise de diversas falas/imagens em diferentes contextos.  
Mirela: (1) a prática de análise linguística é contextualizada e (2) a 
gramática geralmente é descontextualizada.  

 

 Priscilla, por meio de duas orações relacionais atributivas, dá ao participante 

“trabalhar análise linguística nas escolas” (Portador), o status “essencial” (Atributo) 

e “ser a formação de alunos pensantes e críticos”. Esther também emprega uma 

oração relacional atributiva para defender que “trabalhar com a PAL na escola” 

(Portador) “significa” (Processo Relacional Atributivo) “estimular os alunos  a 

pensarem de forma crítica” (Atributo). 

 Esther defende que a PAL auxilia os alunos na compreensão e análise de 

textos em diferentes contextos. O não prestígio dos mais variados contextos é 

justamente o que Mirela questiona a respeito das abordagens tradicionais do 

trabalho com a gramática. Por meio de uma oração relacional atributiva, a 

participante defende que a prática de análise linguística (Portador) é 

“contextualizada” (Atributo), ao passo que “a gramática” (Portador) geralmente 

(elemento modalizador) é “descontextualizada” (Atributo). Novamente, constroem-

se duas instâncias distintas e, aqui, opositivas, entre a Prática de Análise Linguística 

e a gramática, em que a primeira recebe uma carga semântica positiva e a segunda, 

por meio do Atributo “descontextualizada”, carga semântica negativa.  

 Para esse grupo de professores em formação, de maneira geral, a 

consideração do conhecimento prévio dos alunos do ensino básico deve ser 

prestigiada a fim de se efetivar um estudo produtivo de gramática: 

 

Priscilla: (1) Eu acho que uma coisa chave que (2) o professor tem que levar 
em consideração (3) [é] a bagagem que o aluno já carrega. [...] então eu acho 
que (4) o professor tem que levar em conta a bagagem do aluno, (5) em 
relação aos conhecimentos que ele já tem, (6) e o jeito que ele fala, a 
linguagem dele, e tudo, (7) porque tudo interfere.  
Laísa: (1) Eu acho que primeiro, (2) quando a gente vai trabalhar a gramática 
(3) a gente tem que pensar também (4) o que essa turma tá acostumada a 
ver ou o que essa turma entende por gramática. 
Esther: (1) Eu acho que, uma coisa que (2) eu considero (3) bem importante 
é eu levar o texto como unidade, assim, (4) tentar trazer um texto (5) que seja 
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funcional pra aquela determinada turma, (6) pensando no contexto da turma, 
né, na realidade dos alunos.  
Mirela: (1) [Acho que o professor não pode (2) deixar de considerar] o 
contexto, né... do aluno... (3) o que é mais fácil pra ele, (4) como seria mais 
fácil pra ele, o conteúdo.  

 

 A necessidade de que seja considerado o conhecimento prévio do aluno é 

mencionada quando os participantes são questionados sobre quais são os pontos-

chave que o professor de Língua Portuguesa deve considerar em suas aulas. Esse 

posicionamento, por parte dos futuros professores, demonstra convergência para a 

noção de andaimes de aprendizagem, tão cara para a teoria sociocultural de ensino 

e aprendizagem, postulada por Vygotsky, e à qual entendemos que se alinha a 

Prática de Análise Linguística (PINTON; VOLK; SCHMITT, 2020). A necessidade 

de prestigiar o conhecimento prévio dos alunos é mencionada, também, quando os 

professores em formação são questionados sobre como se deve dar o trabalho com 

a gramática de modo a ser produtivo para o aluno: 

 

Esther: (1) Eu acho que (2) alguns professores acabam jogando as regras 
pros alunos, “ah, é assim que se escreve, é assim que se formula uma frase”, 
(3) mas não tem aquela do “por que é assim?”. [...] (4) eu acho que é assim, 
mesmo a partir de contextos, (5) trazer contextos da realidade dos alunos e 
mostrando coisas que são da vivência deles... (6) é estudar bastante a 
realidade do aluno.  

 

 Como prova o excerto, Esther contrapõe um ensino em que professores 

“jogam as regras” aos alunos, sem que exista uma reflexão por parte do aprendiz, 

a um ensino que parta de contextos específicos, da realidade dos alunos.  

 Em síntese, se considerado o grupo de participantes Semestres Iniciais, 

sobressai o discurso que estabelece a Prática de Análise Linguística enquanto uma 

abordagem que promove a reflexão e a criticidade dos alunos, o que a diferencia 

do ensino da gramática realizado tradicionalmente pela escola. A PAL, conforme 

esses alunos, promove a produção de sentidos, e se difere do ensino de gramática 

prestigiado pela escola, porque contextualiza o ensino. Além disso, conforme os 

futuros professores em questão, é imprescindível, para um trabalho contextualizado 

e eficaz com a gramática, que sejam considerados o conhecimento prévio dos 

alunos e os contextos que esses alunos vivenciam.  

 Em relação ao momento formativo desse grupo de alunos no que tange à 

apropriação da Prática de Análise Linguística, podemos considerar que esses 

licenciandos se encontram em um processo de construção que já demonstra 
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desconforto com a maneira pela qual o estudo de gramática é tradicionalmente 

conduzido, tornando-se descontextualizado e, podemos dizer, improdutivo. Se 

ainda há saberes a serem construídos em relação a aspectos mais práticos da PAL, 

esses alunos reconhecem já a necessidade e a existência de um lugar para uma 

prática alternativa, que a PAL pode (e deve) ocupar, sobretudo por se inserir na 

teoria sociocultural de ensino e aprendizagem, para a qual a noção de andaimes de 

aprendizagem é imprescindível.  

 Além disso, tanto os professores em formação dos Semestres Iniciais quanto 

aqueles dos Semestres Finais empregam em um número considerável de casos 

orações mentais cognitivas para modalizar o discurso (“eu acho que”, “eu considero 

que”, “acredito que”, “entendo que”) ao construírem seu discurso sobre a PAL, o 

que demonstra que os participantes se encontram em um processo de construção 

e de “amadurecimento” teórico acerca de sua (futura) prática docente. 

  

4.2.2 A PAL segundo os Professores em Formação dos Semestres Finais 

  

 Se o grupo de professores em formação - Semestres Iniciais demonstra 

incômodo com a maneira pela qual o trabalho com a gramática geralmente é 

conduzido no ensino básico e reconhece a PAL como uma alternativa para esse 

trabalho, o grupo de alunos dos semestres finais, além de apontar as fragilidades 

das “velhas práticas”, delineia a necessidade de uma abordagem alternativa, 

inscrevendo a Prática de Análise Linguística nessa lacuna teórico-metodológica a 

ser ocupada. Alice, professora em formação cursando o 7º semestre regular do 

Curso, afirma: 

 

Alice: (1) Trabalhar com a Análise Linguística na escola (2) significa 
romper com os métodos de ensino tradicionais da Língua Portuguesa. 

   

 Para a participante, “trabalhar com a Análise Linguística” (Portador) 

“significa” (Processo Relacional Atributivo) romper com os métodos de ensino 

tradicionais da LP (Atributo). Desse modo, a Análise Linguística configura-se uma 

alternativa para o “rompimento com a tradição” de ensino.  

 Para além de representar um rompimento com os métodos tradicionais de 

ensino, a Prática de Análise Linguística é tomada por Violeta, pelo menos em alguns 
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momentos de seu discurso, enquanto uma atividade que não significa, 

necessariamente, trabalho com a gramática. Ao ser indagada sobre as principais 

dificuldades para a adoção da PAL enquanto prática docente, violeta declara:  

 

Violeta: (1) Se [eu] não vou cobrar a gramática, (2) o que preciso (3) que 
meu aluno saiba?  

 

 O discurso sugere que o Experienciador implícito da oração 1 (eu, a 

professora), ao se referir à PAL, não exigirá do seu aluno conhecimentos sobre a 

gramática, como se a perspectiva representada pela PAL não representasse estudo 

da gramática. Além disso, ao se questionar sobre o próprio objeto de ensino (2), a 

participante demonstra um processo reflexão perfeitamente coerente com uma nova 

prática de ensino, pois se a maneira como a gramática tradicionalmente é abordada 

em sala de aula demonstra fragilidades, a questão que se coloca é a adoção de 

novos objetos de ensino. A mesma participante, entretanto, é mais categórica em 

alguns momentos, não mais segmentando o trabalho com a gramática da PAL, mas 

dando a ambas características bastante distintas em termos metodológicos: 

 

Violeta: (1) Pra mim análise linguística é a gente trabalhar questões da 
gramática da língua, das “regras da língua”, (2) mas de uma forma que (3) o 
aluno aprenda ou entenda o uso daquilo no dia a dia. (3) Não é eu pedir pra 
(4) ele decorar todos os adjetivos, (5) mas eu querer que (6) ele entenda qual 
é a função do adjetivo na frase e (7) o que vai mudar se eu uso ou não uso e 
(8) como vai ficar a construção de sentido da minha frase, do meu texto. 

 

 Aqui, Violeta defende que a análise linguística é trabalho com a gramática. A 

participante emprega “mas” (2) para construir uma contraposição que sugere a 

existência de diferenças entre essa forma de trabalho com a gramática e outras, em 

que se “trabalha com questões da gramática da língua, das regras da língua” (2), 

sem que (3) “o aluno aprenda ou entenda o uso daquilo no dia a dia”. Ainda, a 

participante contrapõe dois processos cognitivos (“decorar”, na oração 4, e 

“entender”, na oração 6), demarcando as características distintas entre a PAL e 

outras maneiras de abordar a gramática. 

 Os dois exemplos anteriormente abordados parecem demonstrar que Violeta 

se encontra em um processo bastante reflexivo acerca do seu fazer docente, em 

um momento em que a Prática de Análise Linguística ainda parece representar, em 

termos teóricos, um desafio, pois a participante ora vê essa perspectiva como 
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associada ao estudo da gramática, ora compreende estudo da gramática e PAL 

como práticas incomensuráveis.  

 O exemplo anterior, somado a outros da mesma participante e ainda a outros, 

dos demais professores em formação dos semestres finais, evidenciam a principal 

característica discursiva desse grupo de alunos quanto ao que configura a Prática 

de Análise Linguística: o foco nos usos da linguagem, nos efeitos de sentido das 

formas linguísticas, na reflexão do aluno e na construção de sua autonomia e 

criticidade. 

 Priscila enfatiza: 

 

Priscila: (1) A Prática de Análise Linguística é muito importante para (2) levar 
o aluno (3) a refletir e pensar no que ele está lendo ou também escrevendo e 
produzindo. (4) A partir disso ele não vai ficar somente no raso ou na 
classificação e decodificação. 

  

 A participante do 5º semestre do Curso caracteriza o Portador “Prática de 

Análise Linguística” com o Atributo “muito importante para levar o aluno a refletir e 

pensar no que ele está lendo ou também escrevendo e produzindo”. Na segunda 

oração, “o aluno” é o Experienciador dos processos mentais cognitivos “refletir e 

pensar”, possibilitados pela Prática de Análise Linguística. A futura professora 

delineia a importância da PAL justificando que a partir dessa reflexão o aluno não 

ficará somente no “raso, na classificação e decodificação”, atividades essas 

empregadas como opositivas em relação à reflexão.  

 Violeta, sobre a PAL, afirma: 

 

Violeta: (1) Para mim, trabalhar com AL na escola é mostrar ao aluno as 
possibilidades de construção a partir da língua, (2) refletindo sobre os 
efeitos de sentido provocados pelas escolhas linguísticas. 

 

 A participante do 7º semestre enfatiza o caráter reflexivo da PAL, bem como 

o prestígio dos efeitos de sentido resultantes das escolhas linguísticas, justamente 

o que preconiza essa abordagem teórico-metodológica. Podemos notar que Violeta 

vincula os efeitos de sentido às escolhas linguísticas, sugerindo que determinadas 

escolhas linguísticas servem a determinados propósitos e sentidos, o que 

demonstra um discurso pautado em uma visão funcionalista da linguagem. A 

construção discursiva da participante também sugere um processo reflexivo 



107 
 

conjunto entre professor e aluno, pois o Experienciador da oração mental cognitiva 

2 pode ser tanto o professor quanto o aluno. 

 O caráter reflexivo sobre o uso da língua representado pela PAL é enfatizado 

por Priscila: 

  

Priscila: (1) Pensando na perspectiva da PAL, (2) leva-se (3) o aluno a 

refletir sobre esses usos de uma maneira que faz sentido. 

 

 A acadêmica afirma que, nos termos da PAL, “o aluno” (Experienciador) é 

levado a refletir (processo mental cognitivo) “sobre [os] usos [linguísticos] de uma 

maneira que faz sentido” (Fenômeno).  

 O principal avanço deste grupo de futuros professores em relação aos 

participantes dos semestres iniciais parece estar na compreensão da natureza 

funcional da linguagem e na necessidade de uma abordagem teórico-metodológica 

que seja coerente com essa especificidade da linguagem. É para atender a essa 

necessidade, portanto, que esses participantes enfatizam em seu(s) discurso(s) em 

elementos como o contexto de uso, a relação forma-função dos elementos 

linguísticos, a já mencionada reflexão sobre os usos, e justificam a adoção da PAL 

justamente para dar conta dessa variedade de fatores que devem ser abordados 

em sala de aula. Vejamos: 

 

Priscila: (1) Acho um grande desafio conseguir explorar além do texto e 
da gramática. (2) Achar meios (3) que conduzem a prática da análise 
linguística, (4) fazendo os alunos (5) entenderem como o sentido se 
desenvolve em um texto.  

 

 Priscila concebe a Prática de Análise Linguística enquanto uma atividade 

mais ampla que o texto e a gramática e sugere que “entender como o sentido se 

desenvolve em um texto” (5) é um processo possibilitado por essa perspectiva 

teórica.  

 Andréia alinha seu discurso ao de Priscila, pois também compreende a PAL 

como uma atividade ampla, que engloba, inclusive, a leitura e a produção de textos: 

 

Andréia: (1) Trabalhar com análise linguística na escola é partir do macro 
para o micro, (2) ou seja, compreender a esfera social para depois 
compreender a forma como a linguagem foi materializada no texto. (3) Por 
isso, a análise linguística deve considerar também a leitura, oralidade e 
produção de textos. 
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 Além de demonstrar maturidade ao inserir a PAL em uma abordagem 

funcionalista da linguagem e, também, demonstrar a compreensão de que a 

abordagem teórico-metodológica abrange os eixos de leitura, oralidade e produção 

de textos, a participante sugere um percurso metodológico para o trabalho pelo viés 

da PAL. Esse percurso, “partir do macro para o micro” (1), Identificado do 

participante Identificador “trabalhar com a análise linguística na escola”, perfaz um 

dos princípios subjacentes à literatura da PAL: 

 

a AL não despreza e exclui de seu escopo os constituintes menores 
(fonemas, morfemas, orações), apenas não lhes atribui primazia sobre o 
fenômeno discursivo, entendendo que, se o objetivo da AL é desenvolver 
e ampliar a competência comunicativa dos alunos, o percurso natural é 
fazê-los entrar em contato com os textos que circulam socialmente, 
analisar seus aspectos enunciativos constitutivos, para só depois passar-
se a uma análise dos recursos linguísticos que entram em sua estrutura 
(KEMIAC; ARAÚJO, 2010, p. 54).  

 

 As autoras, inclusive, nomeiam o princípio “do macro para o micro”, como a 

participante se refere a ele. Podemos notar, com base nesse princípio subjacente à 

literatura da PAL, que o foco da abordagem está no desenvolvimento da 

competência comunicativa dos alunos, o que nos faz considerar, conforme 

menciona Andréia, a “esfera social” em que os textos circulam e se moldam, o que 

dá às formas linguísticas peculiaridades baseadas em sua função em tais contextos.  

 Alice estabelece uma dicotomia entre o ensino tradicional de gramática e a 

Prática de Análise Linguística. As características da PAL são delineadas sobre o 

caráter funcional dessa abordagem:  

 

Alice: (1) Mesmo quando são utilizados textos como tentativa de um 
ensino pautado na perspectiva de Prática de AL, (2) a maioria dos 
exercícios propõem uma análise morfossintática, (3) caindo na velha 
prática de descrição e classificação de termos e orações. (4) Já na Prática 
de Análise Linguística, consegue-se trabalhar formas, estruturas e 
características, partindo do estudo (con)textual. 

 

 Alice critica a prática já conhecida na área, quando, em nome da inovação, o 

texto é prestigiado em sala de aula, mas apenas como um pretexto para o ensino 

tradicional de morfossintaxe (SILVA, 2011; SAVIOLI, 2014). Em seu lugar, Alice 

defende um trabalho que considere as formas, estruturas e características dos 

elementos linguísticos, mas tendo como ponto de partida o contexto do texto. A 
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futura professora parece ancorar seu discurso ao princípio “macro para o micro”, 

anteriormente abordado, ao mesmo tempo em que dá à Prática de Análise 

Linguística o status de possibilidade para esse estudo produtivo. 

 Andréia considera a Prática de Análise Linguística uma atividade mais ampla 

do que o trabalho com a gramática, pois, segundo a participante: 

 

Andréia: (1) a gramática é apenas uma das abordagens da Prática de 
Análise Linguística (PAL). (2) A PAL considera que (3) apenas trabalhar 
com gramática não vai proporcionar ao aluno os conhecimentos 
necessários para a apropriação de determinado gênero, (4) por isso 
considera também a leitura, oralidade e a produção textual.  

 

 Como vemos, para a participante o Portador “gramática” é (Processo 

relacional) “apenas uma das abordagens da PAL” (Atributo). Desse modo, podemos 

inferir que a PAL é uma atividade ampla, que “considera” que, para o aluno se 

apropriar de um gênero textual, o trabalho com a gramática é insuficiente. Assim,  

seriam necessários outros elementos, “além da gramática” para que o aluno 

construa autonomia linguística, e esse seria o papel da PAL. 

 Em síntese, percebemos que os professores em formação que compõem o 

grupo dos Semestres Finais do Curso de Licenciatura constroem o seu discurso 

demarcando significativamente dois espaços-teóricos distintos: o do ensino de 

gramática e o da Prática de Análise Linguística. O ensino tradicional de gramática 

é tomado enquanto sinônimo de uma prática limitada, que se restringe quase 

sempre à análise morfossintática ou à classificação dos elementos linguísticos. A 

Prática de Análise Linguística, por sua vez, é caracterizada como uma alternativa 

para um trabalho que considere a funcionalidade da língua, na observação da 

relação forma-função-uso contextualizado.  

 Em alguns momentos, PAL e trabalho com a gramática chegam a ser 

abordados como duas coisas bastante distintas em termos teórico-metodológicos, 

como se, talvez, a primeira abarcasse este último, mas o contrário não pudesse 

ocorrer. 

 Se no grupo de licenciandos - Semestres Iniciais foi constatado desconforto 

sobre a maneira pela qual o trabalho com a gramática é normalmente conduzido na 

escola básica, sem, entretanto, que os participantes apontassem marcadamente a 

PAL como alternativa para o ensino, no grupo dos licenciandos dos semestres finais 

verificamos um avanço considerável nesse sentido. Além de questionar o ensino 
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tradicional de gramática, esses alunos apresentam (e sugerem) a PAL como 

alternativa para um ensino linguístico realmente produtivo. Mais do que isso, esses 

alunos demonstram maturidade ao situar a PAL em uma perspectiva funcionalista 

de linguagem, que deve sempre considerar, majoritariamente, a forma em função 

do(s) uso(s). Tudo isso para promover a reflexão, criticidade e autonomia linguística 

do aluno, como evidencia Violeta:  

 

Violeta: (1) não é apenas o aprendizado da gramática que vai tornar os 
alunos pessoas "melhores ou piores", (2) mas também o entendimento 
sobre o poder da língua - escrita e falada - como uma ferramenta de 
mudança social. (3) Ao compreender que podem ser agentes da mudança 
no seu próprio contexto, e que a língua é um dos meios de concretizar essa 
mudança, (4) os estudantes tornam-se cidadãos críticos, reflexivos e 
gestores da sua própria história. 

  

 Ao nos debruçarmos sobre a análise das orações empregadas pelos dois 

grupos de alunos quanto ao que é a Prática de Análise Linguística, notamos 

significativa diferença de tendência quanto ao emprego de orações mentais 

cognitivas para efetuar modalizações, o que corrobora nosso posicionamento de 

que o grupo de alunos dos semestres finais encontra-se em um processo bastante 

avançado de apropriação da Prática de Análise Linguística. O Gráfico 5, a seguir, 

apresenta o número de orações mentais cognitivas para modalizar o discurso 

empregado por cada um dos dois grupos de alunos: 

 

Gráfico 05 – Orações mentais cognitivas como modalizadoras em relação ao 

número total de orações mentais cognitivas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A ocorrência significativa de orações cognitivas modalizadoras no grupo de 

alunos dos semestres finais e o baixo número de orações do mesmo tipo no grupo 

de alunos dos semestres finais sugere que estes últimos posicionam-se mais 

assertivamente quanto ao que configura o trabalho pelo viés da PAL, se 

comparados ao grupo dos alunos menos experientes, o que é compreensível, uma 

vez que os alunos dos semestres iniciais possivelmente carecem, ainda, de um 

maior tempo de reflexão acerca dos saberes sobre a PAL, algo que já foi 

possibilitado em maior grau para os alunos que já cursaram mais semestres do 

curso e participaram por mais tempo dos espaços de discussão acerca dessa 

proposta de ensino. 

 Verificamos, também, que ao construírem seu discurso sobre o que 

consideram configurar a PAL, os participantes de ambos os grupos não recorrem à 

experiência pessoal discente, ao contrário do que ocorre quando esses 

participantes representam discursivamente o trabalho com a gramática na escola 

básica. Tal situação parece estar associada ao fato de, provavelmente, esses 

alunos, em sua maioria, não terem experienciado, em seu próprio percurso 

formativo da escola básica, um ensino pelo viés da PAL. Assim, ao caracterizar o 

trabalho com a gramática, os futuros professores recorrem ao que “vivenciaram”, 

para mostrar como “não deve ser um ensino”, mas não o fazem quando lhes é 

questionado como um ensino produtivo “deveria ser”, já que em sua experiência de 

alunos, pelo que os dados já comprovaram, essas possibilidades representadas 

pela PAL não foram apresentadas.  

  

4.3 ATIVIDADES DIDÁTICAS PRODUZIDAS PELOS PROFESSORES EM 

FORMAÇÃO 

 

 Neste capítulo apresentamos a análise das atividades produzidas pelos 

participantes em uma das etapas de geração de dados, mencionada anteriormente 

neste texto. Neste primeiro momento, apresentamos algumas considerações gerais 

sobre todos os professores em formação, em geral, sobre cada grupo de 

participantes de maneira mais específica, (alunos dos Semestres Iniciais e alunos 

dos Semestres Finais) e, posteriormente, nossa análise abordará sucessivamente, 

cada uma das atividades produzidas pelos licenciandos. 
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 Em relação à opção pela materialidade textual que motivou a construção das 

atividades didáticas, embora houvesse a possibilidade, nenhum dos alunos lançou 

mão de mais de um texto. Além disso, predominou a opção por gêneros mais 

tradicionais no ensino (notícia e crônica), uma vez que apenas uma participante 

optou pela tirinha (texto multimodal). Ainda assim, no caso do texto multimodal, a 

sistematização dos elementos multimodais não ocorreu.  

 De maneira geral, as atividades produzidas por ambos os grupos de 

professores em formação focalizam o eixo de leitura, antes de prestigiarem o eixo 

de análise linguística. Nesse sentido, pelo menos 4 das 7 atividades analisadas 

configuram-se como espécies de “roteiros de leitura”. Apenas uma das atividades 

contempla, com predominância, o eixo da análise linguística. O eixo de produção 

textual é contemplado apenas em um entre todos os enunciados analisados, o que 

sugere duas hipóteses: a) o fato de aos participantes ter sido solicitado que 

elaborassem atividades curtas, de até 4 tarefas distintas, pode ter influenciado a 

não-opção por atividades de produção textual, ou b) leitura e análise linguística 

estão imbricadas, na compreensão dos participantes, de tal modo que são vistas 

como inseparáveis, e a produção textual é vista como um momento marcadamente 

distinto das outras duas. Em outras palavras, é mais fácil separar produção textual 

de leitura e análise linguística do que separar as últimas duas. 

 Nas atividades didáticas produzidas por ambos os grupos de alunos, 

verificamos, em certa medida, inconsistência na construção de andaimes de 

aprendizagem. Mesmo quando há equilíbrio entre a quantidade de atividades 

epilinguísticas e metalinguísticas, parece faltar a adoção de um percurso que 

culmine na sistematização dos objetos de ensino, e o que se verifica são “saltos” 

entre atividades epi e metalinguísticas, muitas vezes de maneira incoerente (é o 

caso do nomear por nomear, por exemplo).  

  

4.3.1 Atividades produzidas pelos professores em formação – Semestres Iniciais 

 

 As atividades produzidas pelos alunos dos semestres iniciais perfazem 21 

enunciados, conforme o quadro 07.  
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Quadro 7 – Enunciados das atividades: Semestres Iniciais 

Participante Enunciados considerados 

 
Priscilla 

#PLL1 - A partir da leitura da crônica de Fernando Sabino, a situação 
narrada se refere a uma crítica. Qual? Reescreva o trecho do texto em 
que pode confirmar sua resposta da questão anterior. 

#PLL2 - [Ao] O que se refere no trecho “... Amar o próximo como a ti 
mesmo!”? 

#PLL3 - O texto apresenta uma tipologia. Qual? 

 
Esther 

# E1 – Qual a função social do texto? 

# E2 – Qual o intuito da manchete? Ela destaca alguma informação? 

#E3 – O autor expressa sua opinião sobre o assunto em algum 
momento? 

#E4 – Quais recursos linguísticos são utilizados para dar ênfase no 
problema relatado? 

 
 
 
Laísa 

#L1 - Com base no seu conhecimento prévio sobre o gênero notícia e 
após a leitura do texto, marque um X na alternativa que apresenta a 
finalidade do gênero notícia: 

#L2 - As manchetes ou títulos das notícias empregam verbos no presente 
ou no pretérito? Por quê?  

#L3 - No corpo do texto noticiado, qual o tempo verbal, preferencialmente, 
é empregado?  

#L4 - O relato é feito em 1º ou 3º pessoa? Justifique. 

#L5 -  Recorre-se ao uso de adjetivos? 

#L6 - Qual a finalidade de citar a fala de especialistas e/ou das pessoas 
envolvidas no fato noticiado? 

#L7 - Os títulos das notícias devem ser atrativos para despertar o 
interesse do leitor. Você diria que “SP não atinge meta de vacinação, e 
casos de sarampo aumentam 9,33% em uma semana” é um título 
convidativo? Explique.  

#L8 - Com base nas informações apresentadas, sugira um novo título.  

#L9 - Você acha que o texto “SP não atinge meta de vacinação, e casos 
de sarampo aumentam 9,33% em uma semana” possui a relevância 
necessária para ser publicado num jornal de grande circulação? Justifique 
o seu ponto de vista levantando, pelo menos, dois argumentos. 

 
Mirela 

#M1 - O que você compreendeu do texto? 

#M2 – Que gênero textual é este? 

#M3 - Na frase “- Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o 
Mafra. Não fui eu. Logo...”, qual o valor da conjunção “LOGO” e porquê 
entendemos o que a personagem quis dizer mesmo que ela não tenha 
completado a frase? 

#M4 - “Informaram-lhe que não podiam receber: tratava-se de uma 
devolução, não era isso mesmo? E não de pagamento. Tinha trazido a 
guia? Pois então? Onde já se viu pagamento sem guia? Receber mil 
cruzeiros a troco de quê? 
 - Mil não: cem. A troco de devolução.  
 - Troco de devolução. Entenda-se.” 
Qual o sentido da palavra “troco” no texto? 

#M5 - Receber mil cruzeiros a troco de quê?”. Troque a palavra “troco” 
por outra palavra sem mudar o sentido. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em relação aos estratos de linguagem prestigiados pelas atividades 

analisadas, verificamos a seguinte distribuição, considerando os professores em 

formação dos semestres iniciais: 
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Tabela 1 – Estratos de linguagem23 contemplados pelos enunciados das atividades 

didáticas (SI) 

Estrato de linguagem 
 

Contexto de cultura/ 
Contexto de situação 

Pragmática/ 
Semântica 

Léxico-gramática 

Número de enunciados 
 

13 4 12 

Percentual sobre o total 
 

50 % 15 % 46% 

Total de ocorrência dos estratos nas atividades: 26 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Assim, 65 % das atividades analisadas focalizam os estratos de contexto de 

cultura e situação e também o estrato da semântica e pragmática, ao passo que 

40% dos enunciados prestigiam o estrato da léxico-gramática. O considerável 

percentual de atividades centradas em aspectos contextuais/semânticos alinha-se 

a outra constatação sobre as atividades produzidas por esse grupo de alunos: a 

ênfase das atividades no eixo de leitura (52% dos casos), em percentual 

ligeiramente maior do que atividades que enfatizam a análise linguística, eixo 

preconizado pela proposta de elaboração solicitada aos alunos. A tabela 2 

demonstra essa configuração:  

 

Tabela 2 – Eixos de ensino prestigiados pelas atividades didáticas (SI) 

Eixos de Ensino Leitura Análise Linguística Produção textual 

Número de enunciados que 
contemplam o eixo 

 

13 11 1 

Percentual sobre o total 
 

52% 44% 4 % 

Total de ocorrências com base nos enunciados: 25 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 A tabela demonstra a distribuição dos 21 enunciados das atividades. Como 

um mesmo enunciado, por vezes, focaliza mais de um eixo, temos 25 ocorrências 

no total, com 13 das 25 ocorrências focalizando o eixo de leitura (52 %), contra 11 

                                                           
23 Compreendemos que a GSF concebe a língua enquanto um sistema estratificado, em que elementos 
não linguísticos são realizados no nível linguístico, de modo que a análise de uma oração ou um texto 
leva à compreensão de elementos que são externos à língua (aspectos contextuais como as relações 
entre os falantes que estão participando da interação linguística, suas crenças, valores, por exemplo). 
No entanto, em atividades didáticas, um ou outro extrato pode ser privilegiado. 
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(44 %( focalizando a Análise Linguística e 1 (4%), o eixo de Produção Textual. 

Esses números, associados, sugerem que os professores em formação – e essa é 

uma constatação dos dois grupos de alunos – têm certa dificuldade para elaborar 

atividades que focalizem efetivamente a Prática de Análise Linguística, e embora 

construam atividades que articulam leitura a essa prática de linguagem, ainda o 

fazem de maneira tímida24, focalizando muito mais aspectos contextuais e/ou 

estruturais dos gêneros abordados, por exemplo: 

 

# E1 – Qual a função social do texto? 
#E3 – O autor expressa sua opinião sobre o assunto em algum momento? 
#L9 - Você acha que o texto “SP não atinge meta de vacinação, e casos 
de sarampo aumentam 9,33% em uma semana” possui a relevância 
necessária para ser publicado num jornal de grande circulação? Justifique o 
seu ponto de vista levantando, pelo menos, dois argumentos. 
#M1 - O que você compreendeu do texto? Que gênero textual é este? 

 

 Em #E1, ao solicitar que o aluno responda qual é a função social do texto, o 

estrato contexto de cultura e de situação é focalizado; em #L9, mais uma vez 

aspectos contextuais do gênero são frisados, da mesma maneira que ocorre em 

#M1, quando, inclusive, um questionamento bastante subjetivo é realizado. Nos 

excertos apresentados, parece haver falta de articulação entre os estratos mais 

concretos e visíveis da linguagem (nível linguístico) e os menos concretos (nível 

extralinguístico), por meio da solicitação de comprovação da resposta a partir do 

nível da léxico-gramática, o que configuraria uma atividade pelo viés da PAL, por 

exemplo, uma análise da estrutura esquemática/composicional e/ou análise de 

recursos linguísticos prototípicos do gênero. Ou seja, verificamos que a construção 

de andaimes de aprendizagem, em um trabalho que articule atividades 

epilinguísticas e atividades metalinguísticas da linguagem, parece não ser 

adequadamente efetuada. Desse modo, é demandada do aluno uma atividade 

cognitiva bastante complexa, mas de uma maneira que não sistematiza os 

conhecimentos que esse aluno terá que construir. 

 Esther, pertencente a esse grupo de professores em formação, ao ser 

questionada sobre como construiria uma possível aula sobre algum tópico 

                                                           
24 Embora exista predominância de atividades que focalizam a leitura, entendemos que as fronteiras 

entre as práticas de linguagem podem ser bastante fluidas e articuladas, motivo pelo qual o número 
apresentado pode ser interpretado de maneira bastante positiva. 
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gramatical, apresenta em sua resposta um discurso que se alinha a essa 

preocupação com a leitura, comprovada pela análise das atividades: 

 

Esther: A minha aula iria se basear em um texto significante aos alunos. 
Esse texto seria entregue de forma impressa e a leitura seria coletiva. Em 
seguida abriria um espaço para discussão, comentários e perguntas sobre 
o texto. 

 

 Podemos notar que o discurso recai sobre a pertinência de se abordar um 

texto “significante aos alunos”, e enfatiza a leitura, quando, inclusive, a participante 

enfoca procedimentos metodológicos para a realização dessa atividade.  

 Tomando por base os 21 enunciados analisados, analisamos os processos 

cognitivos prestigiados pelas atividades, em número de ocorrência no corpus.  

 

Tabela 3 – Ocorrência de processos cognitivos prestigiados pelas atividades 

Processos contemplados Número de ocorrências Percentual sobre 

o total 

Analisar 14 51,85% 

Avaliar 03 11% 

Identificar 08 29,62% 

Aplicar 02 7,40% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Consideramos essa distribuição quanto aos níveis de complexidade dos 

processos do conhecimento (conforme taxonomia de Bloom revisitada): 

 

Tabela 4 – Nível de complexidade dos processos do conhecimento do eixo de análise 

linguística (SI) 

Nível de complexidade Básico Intermediário Avançado 

Número de processos por nível 8 16 3 

Percentual sobre o total 29,62% 59,25% 11,11% 

Total de processos do conhecimento contemplados pelas atividades: 27 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Dos 27 processos cognitivos totais, a maioria se situa no nível intermediário 

(59,25%), sendo da ordem do analisar. Apenas 3, (11,11%) se situam no nível 

avançado, todos eles representados pelo “avaliar”. Essa constatação parece 
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demonstrar que os alunos dos semestres iniciais apresentam dif iculdades para 

elaborar atividades que construam andaimes de aprendizagem, pois após analisar, 

é preciso que o aluno seja conduzido à realização de atividades de maior grau de 

complexidade, criando novas possibilidades com a língua, por exemplo, a partir do 

seu conhecimento construído. A dificuldade em prestigiar a construção de andaimes 

é algo que Esther, do 3º semestre do Curso, aponta como sendo um desafio: 

 

Esther: Acredito que o maior desafio ao elaborar uma atividade didática é 
criar, a partir delas, andaimes que auxiliem numa sequência didática eficaz. 

 

 Das ocorrências do nível básico de complexidade, a maioria envolve as 

atividades metalinguísticas, do nível da identificação/nomeação. Tal fato parece 

demonstrar que ao abordarem a metalinguagem, os professores em formação 

encontram dificuldades para focalizar os processos do conhecimento em um nível 

mais avançado, e o que acaba ocorrendo é a solicitação para que o aluno 

nomeie/localize classes gramaticais, por exemplo:  

 

#L3 - No corpo do texto noticiado, qual o tempo verbal, preferencialmente, é 
empregado?                       
#L4 - O relato é feito em 1º ou 3º pessoa? Justifique. 
#L5 -  Recorre-se ao uso de adjetivos? 

 

 Os excertos #L3, #L4 e #L5 nos mostram que a ênfase na metalinguagem faz 

com que o nível de complexidade seja predominantemente básico, o que aponta 

possíveis dificuldades para a elaboração de atividades que possibilitem o estudante 

perceber que as escolhas realizadas no nível da léxico-gramática estão 

relacionadas ao contexto de uso da linguagem. 

 Quanto à distribuição entre atividades epilinguísticas e metalinguísticas nas 

atividades didáticas, constatamos a seguinte distribuição, considerados os 

enunciados que focalizam o eixo de Análise Linguística: 
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Tabela 5 – Natureza da atividade linguística prestigiada pela atividade no eixo de 

análise linguística (SI) 

Participante/atividade Epilinguística Metalinguística 

Priscilla 2 - 

Esther 1 - 

Laísa - 4 

Mirela 1 1 

Número de atividades linguísticas por tipo 04 05 

Percentual sobre o total 44,44% 55,55% 

Total de atividades linguísticas consideradas: 09 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Chama a atenção o fato de haver considerável equilíbrio entre atividades epi 

e metalinguísticas, se considerada a configuração numérica total. Entretanto, uma 

das participantes é responsável pela presença de 4 das 5 atividades 

metalinguísticas do corpus, ao passo que os demais participantes praticamente só 

prestigiam atividades epilinguísticas, estas últimas, maioria em ambos os grupos de 

participantes. Além disso, mesmo no caso em que a mesma professora em 

formação aborda consideravelmente as atividades metalinguísticas, a metodologia 

adotada é amplamente dedutiva, pois a metalinguagem é utilizada, mas não constrói 

uma reflexão sistematizada do recurso linguístico no gênero notícia. O que vemos 

é um movimento bastante avançado de análise antecedendo um movimento mais 

básico, que seria o indicado: refletir sobre o fenômeno linguístico para, 

posteriormente, sistematizar por meio de metalinguagem. Nesse caso, o processo 

de nomeação é apresentado ao aluno, por meio da metalinguagem, mas uma vez 

que a metalinguagem está posta, a atividade não prestigia a reflexão (pede-se ao 

aluno a classe gramatical de determinado item lexical, mas, depois disso, outro 

comando é apresentado, sem que, efetivamente, uma reflexão seja conduzida a 

respeito do item lexical e seu funcionamento no texto.  

 

4.3.1.1 A atividade didática de Priscilla 

 

 Priscilla, do 1º semestre do Curso, optou por construir uma atividade didática 

a partir da crônica “Cem Cruzeiros a mais”, de Fernando Sabino: 
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Quadro 8 – A configuração da atividade de Priscilla 

 
Enunciados considerados 

 
Objeto do 

conhecimento  

 
Eixo de 
ensino 

 
Estrato de 
linguagem 

 
Domínio 
cognitivo 

#PLL1 - A partir da leitura da crônica de 
Fernando Sabino, a situação narrada se 
refere a uma crítica. Qual? Reescreva o 
trecho do texto em que pode confirmar 
sua resposta da questão anterior. 

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto, 
relacionado a 
questões de ideologia 
e poder     

Leitura Contexto 
de situação 
Contexto 
de cultura 

 Avaliar  

#PLL2 - [Ao] O que se refere no trecho “... 
Amar o próximo como a ti mesmo!”?25 

Tipo de discurso AL Léxico-
gramática 

Identificar 

#PLL3 - O texto apresenta uma tipologia. 
Qual? 

Macroestrutura do 
tipo textual  

AL Contexto 
de situação 
Léxico-
gramática 

Identificar 
Analisar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Composta por 3 enunciados, a atividade parece enfatizar a noção de 

finalidade do texto, demandando que, inicialmente, o aluno discorra sobre a crítica 

central apresentada pela crônica. Priscilla constrói o único enunciado de todo o 

corpus que focaliza o nível da ideologia, mas esse movimento demandaria buscar 

pistas linguísticas, atentando para o nível da léxico-gramática, o que não ocorre. O 

segundo comando, a partir de uma questão de múltipla escolha, explora o discurso 

indireto livre, solicitando comprovação a partir do excerto textual. Por fim, a 

atividade didática solicita que o aluno aponte a tipologia textual a que pertence o 

texto, sem estabelecer relação com o gênero discursivo. 

  Embora o eixo da Prática de Análise Linguística seja prestigiado, em 2 dos 3 

enunciados nesse âmbito, o que a atividade parece focalizar é a leitura, pois os dois 

enunciados que consideramos pertencentes ao eixo de AL, estão a serviço do que 

constitui uma espécie de roteiro de leitura do texto. Também não parece haver a 

construção de andaimes de aprendizagem, pois é demandando pela atividade, já 

no primeiro comando, que o aluno se atente à crítica construída pelo texto, o que é 

uma atividade complexa, mas que neste caso não conduz o aluno a uma construção 

progressiva do conhecimento que o levaria a, por fim, compreender e refletir sobre 

essa crítica. Até há indícios de uma tentativa nesse sentido, quando a atividade 

demanda que seja reescrito o trecho do texto que pode comprovar a resposta, mas 

a articulação entre o estrato da léxico-gramática e os estratos mais abstratos da 

linguagem não se efetiva. 

                                                           
25 Assumimos que uma atividade se situa no eixo de AL quando o enunciado demanda, explicitamente, 
que o aluno considere o estrato da léxico-gramática para responder à questão. 
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 Por fim, ao solicitar que o aluno identifique a tipologia do texto, a atividade 

parece abordar como unidade de ensino o texto. A abordagem da noção de tipologia 

textual pode ser justificada, no caso de Priscilla, pelo curto tempo formativo da 

aluna, que se encontra no 1º semestre regular. Um aspecto bastante positivo a ser 

enfatizado na atividade produzida pela aluna é a busca pela articulação entre os 

eixos de ensino, uma vez que no comando que enfatiza o eixo da análise linguística, 

esta última parece estar constituída a serviço da leitura e compreensão da crônica.  

 

4.3.1.2 A atividade didática de Esther 

 

 Esther, do 3º semestre regular do Curso de Licenciatura, optou pela notícia 

intitulada “SP não atinge meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam  9,33% 

em uma semana” para construir sua atividade didática.  

 

Quadro 9 – A configuração da atividade de Esther 

 
 
 

Enunciados considerados 

 
 

Objeto do 
conhecimento  

 
 

Eixo de 
ensino 

 
 

Estrato de 
linguagem 

 
 

Domínio 
cognitivo 

# E1 – Qual a função social do texto? Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto  

Leitura Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 

Analisar 

# E2 – Qual o intuito da manchete? Ela 
destaca alguma informação? 

Relação do texto com 
o contexto de 
produção  

Leitura Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 

Analisar  

#E3 – O autor expressa sua opinião sobre 
o assunto em algum momento? 

Relação do texto com 
o contexto de 
produção e 
experimentação de 
papéis sociais do 
jornalista 

Leitura Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 
Léxico-
gramática 

Identificar 

#E4 – Quais recursos linguísticos são 
utilizados para dar ênfase no problema 
relatado? 

Construção de 
sentido 

AL Lexico-
gramática 
Semântica 

Identificar e 
analisar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Composta por 4 enunciados, a atividade começa por solicitar que o aluno 

responda qual é a função social do texto. Depois, a manchete da notícia é 

enfatizada; a seguir, a atividade chama a atenção do aluno para o autor do texto e, 

por fim, a relação entre os recursos linguísticos do texto e o seu propósito 
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comunicativo é prestigiada. O nível de complexidade do único processo do 

conhecimento que aborda a Prática de Análise Linguística é básico.  

 Os estratos de linguagem abordados pela atividade situam-se, 

majoritariamente, no nível do contexto de situação/cultura, com destaque, também, 

para o nível da léxico-gramática. O percurso, nesse sentido, vai sempre do estrato 

mais abstrato, portanto, contextual, do gênero, para a léxico-gramática (nível mais 

concreto), demonstrando que a construção da atividade é norteada, neste caso, 

pelos aspectos contextuais do texto, que, depois, exigem comprovação a partir dos 

estratos mais concretos de linguagem. A atividade de AL prestigiada no processo 

do conhecimento em questão é a epilinguística.  

 A atividade elaborada por Esther centra-se no eixo de leitura, (3 dos 4 

comandos nesse eixo) sugerindo um roteiro de leitura da notícia, e, de certa 

maneira, desconstruindo o texto, abordando questões relativas, principalmente, a 

organização textual e discursiva do gênero. De fato, a pertinência de tomar um texto 

como centralidade para a sua aula é algo que Esther enfatiza em seu discurso: 

 

Esther: A minha aula iria se basear em um texto significante aos alunos. 
Esse texto seria entregue de forma impressa e a leitura seria coletiva. Em 
seguida abriria um espaço para discussão, comentários e perguntas sobre 
o texto. 

 

 Ainda assim, embora aborde enfaticamente aspectos relativos à composição 

do gênero, a atividade de Esther não sistematiza significativamente esses aspectos. 

A metalinguagem não é abordada, sobretudo no espaço que seria propício a ela, 

em #L4, quando o eixo de análise linguística é enfatizado, mas ao solicitar que o 

aluno atente para a construção de sentido provocada pelas escolhas linguísticas, é 

prestigiada a epilinguagem. Isso não denota um problema, mas demonstra que a 

construção de uma ponte entre atividades epi e metalinguísticas (GERALDI, 1991) 

constitui um desafio para a professora em formação. Mais uma vez, a atividade 

demanda processos cognitivos bastante complexos, mas parece contar 

exclusivamente com o conhecimento já constituído pelo provável aluno do ensino 

básico, não abrindo espaço para a sistematização. 

 

 

4.3.1.3 A atividade didática de Laísa 
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 Laísa, do 3º semestre do Curso, também optou pelo texto “SP não atinge 

meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam 9,33% em uma semana” para 

construir sua atividade didática.  

 

Quadro 10 – A configuração da atividade de Laísa    

 
 
 
Enunciados considerados 

 
 
Objeto do 
conhecimento  

 
 
Eixo de 
ensino 

 
 
Estrato de 
linguagem 

 
 
Domínio 
cognitivo 

#L1 - Com base no seu conhecimento 
prévio sobre o gênero notícia e após a 
leitura do texto, marque um X na 
alternativa que apresenta a finalidade do 
gênero notícia: 

Propósito 
sociocomunicativo do 
gênero textual 

 
 
Leitura 

Contexto de 
cultura 
Contexto de 
situação 

 
 
Analisar 

#L2 - As manchetes ou títulos das notícias 
empregam verbos no presente ou no 
pretérito? Por quê?  

 
Recursos típicos do 
gênero textual notícia 

 
 
AL 

Léxico-
gramática 
Contexto de 
cultura 
Contexto de 
situação 

Identificar  
 
 
Analisar 

#L3 - No corpo do texto noticiado, qual o 
tempo verbal, preferencialmente, é 
empregado?  

Recursos típicos do 
gênero textual notícia 

 
AL 

Léxico-
gramática 

Identificar 

#L4 - O relato é feito em 1º ou 3º pessoa? 
Justifique. 

Recursos típicos do 
gênero textual notícia 

 
 
AL 

Léxico-
gramática 
Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 

Identificar  
 
Analisar 

#L5 -  Recorre-se ao uso de adjetivos? Recursos típicos do 
gênero textual notícia 

AL Léxico-
gramática 

Identificar 

#L6 - Qual a finalidade de citar a fala de 
especialistas e/ou das pessoas 
envolvidas no fato noticiado? 

Emprego de vozes 
externas em textos 
jornalísticos 

 
Leitura 

Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 

 
Analisar  

#L7 - Os títulos das notícias devem ser 
atrativos para despertar o interesse do 
leitor. Você diria que “SP não atinge meta 
de vacinação, e casos de sarampo 
aumentam 9,33% em uma semana” é um 
título convidativo? Explique.  

Relação do texto com 
o contexto de 
produção e 
experimentação de 
papéis sociais 

 
Leitura 

Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 

 
 
Avaliar 

#L8 - Com base nas informações 
apresentadas, sugira um novo título.  

Produção de 
manchete  

Produç
ão 
textual  

Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 
Léxico-
gramática 

 
 
Aplicar 

#L9 - Você acha que o texto “SP não 
atinge meta de vacinação, e casos de 
sarampo aumentam 9,33% em uma 
semana” possui a relevância necessária 
para ser publicado num jornal de grande 
circulação? Justifique o seu ponto de vista 
levantando, pelo menos, dois 
argumentos. 

Relação do texto com 
o contexto de 
produção e 
experimentação de 
papéis sociais 

Leitura Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 

 
 
Avaliar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A professora em formação dividiu a atividade em quatro momentos distintos, 

a saber: “1º momento – reconhecendo o gênero notícia”; “2º momento – Explorando 

as características e as condições de produção da notícia”; e “3º e 4º momentos 

compostos por um enunciado, cada um deles.  

 O “1º momento” é composto por um enunciado que aborda, nos termos da 

atividade, “a finalidade do gênero notícia”. Ou seja, o propósito comunicativo do 

gênero é o ponto de partida proposto por Laísa para a condução da atividade, 

explorando os estratos mais abstratos do uso da linguagem. 

 Depois, no momento seguinte, são abordadas características estruturais do 

gênero, momento esse em que parece haver uma tentativa de compreender o 

funcionamento da linguagem nos estratos mais abstratos, com base na análise 

centrada nos estratos mais concretos, como elementos da léxico-gramática. 

Entretanto, ao solicitar que o aluno atente para elementos da léxico-gramática, 

parece faltar um movimento que associe esses elementos a uma compreensão mais 

ampla do texto jornalístico. A atividade chega a mencionar a classe gramatical do 

adjetivo, mas quando é solicitada a sua identificação no texto, não há um movimento 

que, dessa atividade metalinguística (identificação), retorne à epilinguagem 

(observação do fenômeno linguístico). Há constante exploração da metalinguagem, 

com a nomeação, em #L3 (qual o tempo verbal empregado), #L4 (relato em 1ª ou 

3ª pessoa) e #L5 (“recorre-se ao uso de adjetivos), mas não é efetuado um 

movimento que conduza à explicação por teoria, não há um percurso que vai da 

identificação e nomeação desses recursos linguísticos para a compreensão dessas 

categorias enquanto fenômenos linguísticos regulares em um contexto específico 

de uso. Podemos perceber a tentativa, por parte da professora em formação, de 

conduzir o olhar do aluno para esse aspecto de categorização da linguagem, mas 

da maneira como a atividade é construída, novamente faltam andaimes que 

proporcionem a articulação satisfatória entre atividades epi e metalinguísticas, a fim 

de promover a autonomia do aluno frente ao uso consciente dos recursos 

linguísticos disponíveis. 

 Em relação aos estratos de linguagem prestigiados, a atividade de Laísa 

contempla significativamente a léxico-gramática, com pelo menos um terço dos 

enunciados nesse estrato. Entretanto, como já mencionamos, parece haver uma 

tímida articulação entre atividades epi e metalinguísticas e entre os estratos de 

linguagem. No geral, apesar de ainda estar em um percurso bastante inicial quanto 
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a sua formação docente, Laísa é positivamente audaciosa no sentindo de procurar 

abordar a AL em sua proposta de atividade didática. 

 Se considerarmos os demais participantes desta pesquisa, o número de 

enunciados que focalizam o eixo de AL é bastante superior à dos demais, no que 

tange ao prestígio da AL em termos de metalinguagem. O que ainda parece estar 

em fase de apropriação, por parte da participante, são questões referentes à 

articulação entre os eixos (Leitura e AL). Ademais, quando são focalizadas 

atividades de AL, buscam contemplar a metalinguagem, centradas na nomeação. 

Provavelmente o ainda curto percurso formativo da participante, somado à 

experiência de aluna que ela própria, Laísa, teve na escola básica quanto ao estudo 

da gramática – e que a professora em formação resgata em seu discurso – possam 

justificar essas dificuldades, que o Curso de Licenciatura tende a sanar. 

 

4.3.1.4 A atividade didática de Mirela 

 

 Mirela cursa o 3º semestre do Curso. A professora em formação optou pela 

crônica “Cem cruzeiros a mais” para construir sua atividade.  

 

Quadro 11 – A configuração da atividade de Mirela                                     (continua)  

 
Enunciados considerados 

 
Objeto do 

conhecimento  

 
Eixo de 
ensino 

 
Estrato de 
linguagem 

 
Domínio 
cognitivo 

#M1 - O que você compreendeu do texto? Estratégia de leitura: 
apreender os 
sentidos globais do 
texto 

Leitura Contexto de 
situação 
Contexto de 
cultura 

Analisar 

#M2 - Que gênero textual é este? Relação do texto com 
o contexto de 
produção, circulação, 
consumo e estrutura 
composicional e 
semântica 

Leitura 
 

Contexto de 
cultura 
Contexto de 
situação 

Analisar 

#M3 - Na frase “- Só pode ter sido o Mafra. 
Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui 
eu. Logo...”, qual o valor da conjunção 
“LOGO” e por que entendemos o que a 
personagem quis dizer mesmo que ela 
não tenha completado a frase? 

Construção de 
sentido 

AL Léxico-
gramática 
semântica 

Analisar 
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Quadro 11 – A configuração da atividade de Mirela                                    (conclusão) 

#M4 - “Informaram-lhe que não podiam 
receber: tratava-se de uma devolução, 
não era isso mesmo? E não de 
pagamento. Tinha trazido a guia? Pois 
então? Onde já se viu pagamento sem 
guia? Receber mil cruzeiros a troco de 
quê? 
 - Mil não: cem. A troco de 
devolução.  
 - Troco de devolução. Entenda-
se.” 
Qual o sentido da palavra “troco” no texto? 

Construção de 
sentido  

Leitura Léxico-
gramatica 
semântica 

Analisar 

#M5 - Receber mil cruzeiros a troco de 
quê?”. Troque a palavra “troco” por outra 
palavra sem mudar o sentido. 

Construção de 
sentido 

AL Léxico-
gramática 
semântica 

Aplicar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O segundo dos cinco enunciados da atividade aborda questões da estrutura 

composicional do gênero. Ainda que o aluno não seja convidado a observar as 

partes que constroem o funcionamento desse gênero, algo que uma atividade pelo 

viés da Prática de Análise Linguística poderia prestigiar. Aqui, abre-se um espaço 

para articular epi e metalinguagem, pela observação de marcas linguísticas que 

compõem a organicidade do gênero, mas a questão enfoca muito mais 

conhecimentos relativos aos estratos mais abstratos do gênero, e a questão não 

mobiliza os estratos mais concretos. 

 O próximo enunciado (#M3), aborda os estratos da léxico-gramática e da 

semântica ao solicitar que o aluno explique o emprego da conjunção “logo” no texto. 

Embora apresente a nomeação da categoria gramatical “conjunção”, o comando 

privilegia a atividade epilinguística, apenas nomeando. Isso efetivaria um percurso 

em espiral, que vai da epilinguagem à metalinguagem, e volta à epilinguagem, 

conduzindo a uma “reflexão a partir da nomeação”. No geral, não só em relação à 

atividade de Mirela, mas a todas as atividades didáticas dos demais participantes, 

essa articulação epi/metalinguagem parece ser um desafio. 

 Por fim, os estratos da semântica e da léxico-gramática são abordados, 

quando a atividade destaca o sentido do item lexical “troco” no plano de conteúdo 

do texto norteador. Nesse comando, parte do percurso que sugerimos no parágrafo 

anterior é contemplado, mas o enunciado, após sugerir a substituição das palavras, 

não preconiza que o aluno se atente à metalinguagem em nenhum momento, o que 

poderia ser contemplado pela observação de “troco” como a quantia que o 

personagem recebeu indevidamente), ou como uma circunstância da própria 
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devolução desse dinheiro indevido (no caso do enunciado). O professor, de maneira 

bastante subjetiva e baseada no seu conhecimento prévio, compreende que não se 

trata do “mesmo troco”, mas não ocorre nomeação/sistematização por parte da 

atividade didática.   

 A atividade de Mirela contempla significativamente o eixo da leitura. O eixo 

da Prática de Análise Linguística também é contemplado, em 2 dos 5 enunciados, 

e busca articular-se com o eixo de leitura, o que é extremamente positivo, 

considerando-se o que preconiza a PAL. Entretanto, as atividades apresentam 

inconsistência em relação ao equilíbrio entre atividades epi e metalinguísticas, 

centrando-se nas primeiras. Quando a metalinguagem é abordada, ocorre apenas 

“nomeação”, evidenciando ênfase em uma reflexão que, para se efetivar, contaria 

apenas com o conhecimento prévio do aluno. Além disso, a metalinguagem é 

nomeada no enunciado e não surge da reflexão do aluno, o que denota uma 

metodologia dedutiva. Como ocorre significativamente com Laísa, no caso de 

Mirela, a experiência discente que a participante teve quanto ao estudo da 

gramática quando aluna da escola básica, com a nomeação das classes e itens 

gramaticais per se, perpassa sua práxis.  

 

4.3.2 Atividades produzidas pelos Professores em Formação – Semestres Finais 

 

 As atividades produzidas pelos participantes dos semestres finais perfazem 

18 enunciados, conforme o Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Enunciados das atividades: semestres finais                         (continua) 

Participante Enunciados considerados 

 
Andréia 

#A1 - A partir da leitura do Texto 3, responda. 
Qual é o contexto de circulação do texto? 

#A2- Quais as marcas linguísticas que comprovam essa resposta 

#A3 – Releia o título do texto e o lead. A partir dessa leitura, o leitor pode 
descobrir o tema do texto. Como você o definiria? 

#A4 – Qual é o objetivo do texto? Assinale a alternativa correta. 

 
Priscila 

# PL1 – A respeito do texto, responda: Qual é o gênero? 

# PL2 - Qual é o propósito sociocomunicativo? 

# PL3 - Qual seu contexto de produção? 
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Quadro 12 – Enunciados das atividades: semestres finais                         (conclusão) 

 
 
 
 
Priscila 

# PL4 - Qual o meio de circulação? 

#PL5 - Quem são os consumidores desse gênero? 

#PL6 - Observe a expressão do sargento no primeiro e no segundo 

quadrinho. Qual reação ele expressa? Por quê? 

#PL7- Qual a intensão do soldado ao falar “reação alérgica INCOMUM”? 

#PL 8- Que efeito esse adjetivo causou no ouvinte? 

#PL9 - Qual a intenção do autor ao destacar a palavra “suor”? 

 
 
Violeta 
 

#V1 - A pessoa que recebeu cem cruzeiros a mais no Ministério não é 
nomeada pelo narrador. Portanto, diversos recursos de referenciação são 
usados para retomar essa personagem. Leia os trechos a seguir e assinale 
aquele em que a palavra destacada não se refere a tal personagem:  

# V2- Considerando as alternativas dadas na questão número 1, 
responda: A qual personagem refere-se a palavra em destaque na 
alternativa assinalada na questão anterior?  
 

# V3- As palavras em destaque nas alternativas A, B, C e D pertencem a 
qual classe gramatical?  

#V4 - A expressão “honesto cidadão” em “Saindo dali, em vez de ir ao 
protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, o 
honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro [...]” 
também é uma forma de se referir à personagem que queria devolver os 
cem cruzeiros a mais. As palavras que compõem tal expressão pertencem 
a mesma classe gramatical indicada na atividade B da questão número 2?  

# V5 – Por quê? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em relação aos estratos de linguagem prestigiados pelas atividades 

analisadas, verificamos a seguinte distribuição, considerando os professores em 

formação dos semestres finais: 

 

Tabela 6 – Estratos de linguagem contemplados pelos enunciados das atividades 

didáticas (SF) 

Estrato de linguagem 
 

Contexto de cultura/ 
Contexto de situação 

Pragmática/ 
Semântica 

Léxico-gramática 

Número de enunciados 
 

08 05 11 

Percentual sobre o total 
 

28,57% 17,85% 39,28% 

Total de ocorrência dos estratos nas atividades: 28 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 No grupo de professores em formação dos semestres finais, há considerável 

abordagem do estrato da léxico-gramática (39,28% dos casos) e, se levarmos em 
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consideração o grupo de alunos dos semestres iniciais, os estratos de contexto de 

cultura e situação são, aqui, bem menos enfatizados (28,57% contra 50% no grupo 

anterior). Essa ocorrência sugere maior tentativa, neste grupo de professores em 

formação, de buscar a articulação entre os estratos de linguagem, considerando os 

níveis linguístico e extralinguístico. Essa configuração parece estar alinhada ao que 

verificamos em relação aos eixos de ensino prestigiados pelas atividades. No grupo 

SI, o eixo de leitura era o mais prestigiado pelas atividades, ao passo que nas 

atividades do grupo de professores em formação dos semestres finais, o eixo de 

análise linguística é aquele que recebe maior destaque. Vejamos, na tabela 7, essa 

distribuição: 

 

Tabela 7 – Eixos de ensino prestigiados pelas atividades didáticas (SF) 

Eixos de Ensino Leitura Análise Linguística Produção textual 

Número de enunciados que 
contemplam o eixo 

 

8 9 - 

Percentual sobre o total 
 

47,05% 52,94% - 

Total de ocorrências com base nos enunciados: 17 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A tabela evidencia a ênfase no eixo de análise linguística, embora seja 

considerável, também, o número de atividades que enfatizam o eixo de leitura.  

Portanto, assim como verificamos em relação ao grupo de alunos dos semestres 

iniciais, é ainda um desafio elaborar atividades que focalizem o eixo de análise 

linguística, pois no primeiro grupo de alunos, dos 21 enunciados, 11 enfatizam o eixo 

de leitura (52,38%), e 9 o eixo de análise linguística (42,85%) e neste grupo, a leitura 

é enfatizada em 47,85% dos casos e o eixo de análise linguística, em 52,14%, apenas 

pouco mais da metade das ocorrências.  

 Tomando por base os 17 enunciados analisados, analisamos os processos 

cognitivos prestigiados pelas atividades, em número de ocorrência no corpus.  
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Tabela 8 – Ocorrência de processos cognitivos prestigiados pelas atividades 

Processos contemplados Número de ocorrências Percentual sobre 

o total 

Analisar 16 76,19% 

Avaliar 01 04,76% 

Identificar 04 19,04% 

Aplicar - - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Consideramos essa distribuição quanto aos níveis de complexidade dos 

processos do conhecimento (conforme taxonomia de Bloom revisitada): 

 

Tabela 9 – Nível de complexidade dos processos do conhecimento do eixo de análise 

linguística (SF) 

Nível de complexidade Básico Intermediário Avançado 

Número de processos por nível 04 16 01 

Percentual sobre o total 19,04% 76,19% 4,76% 

Total de processos do conhecimento contemplados pelas atividades: 21 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Verificamos que, da mesma maneira que ocorreu com o grupo de professores 

em formação dos semestres iniciais, parece haver dificuldade na elaboração de 

atividades que atinjam um nível de complexidade avançado, pois apenas 4,76% dos 

enunciados das atividades deste grupo demandam essa categoria de processos 

cognitivos do potencial aluno da escola. A maior parte dos processos cognitivos é do 

nível intermediário de complexidade (76,19%), e um percentual também considerável, 

do nível básico (19,04%). A constatação alinha-se ao discurso de Andréia, do sétimo 

semestre do Curso, que em relação à construção de andaimes de aprendizagem, 

declara: 

 

Andréia: A maior dificuldade é construir atividades que forneçam um 
andaime, para que os estudantes possam potencializar o seu aprendizado.  

 

 Se considerada a natureza das atividades linguísticas do eixo de análise 

linguística, verificamos a seguinte configuração: 
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Tabela 10 – Natureza das atividades produzidas (eixo de AL) 

Participante/atividade Epilinguística Metalinguística 

Andréia 2 - 

Priscila 8 1 

Violeta 3 2 

Número de atividades linguísticas por tipo 13 03 

Percentual sobre o total 81,25% 18,75% 

Total de atividades linguísticas consideradas:  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Constatamos que, embora este grupo de alunos apresente um maior percentual 

de atividades centradas no eixo de AL, há predominância de atividades epilinguísticas, 

e uma das participantes sequer aborda a metalinguagem em sua proposta de 

atividade didática. Em relação ao primeiro grupo de alunos, neste há queda 

significativa da ênfase em atividades metalinguísticas (o grupo de alunos dos 

semestres iniciais apresenta 45,45% das atividades do eixo de AL centradas na 

metalinguagem).  

 A configuração apresentada pela tabela anterior demonstra, portanto, que os 

alunos apresentam dificuldades para articular satisfatoriamente epi e metalinguagem, 

reflexão e nomeação a partir da reflexão, embora produzam atividades desses dois 

tipos. No grupo de alunos dos semestres iniciais, as atividades metalinguísticas 

enfatizam a nomeação, (“#L5 - Recorre-se ao uso de adjetivos?”, “#L3 - No corpo do 

texto noticiado, qual o tempo verbal, preferencialmente, é empregado?”, por exemplo), 

em processos cognitivos básicos da ordem do identificar, que não avançam 

sequencialmente para processos cognitivos mais complexos. Diferentemente, no 

grupo de alunos dos semestres finais, as atividades epi e metalinguísticas parecem 

convergir para uma perspectiva de andaimes de aprendizagem, por exemplo:  

 

#V3 - As palavras em destaque nas alternativas A, B, C e D pertencem a qual 
classe gramatical?”  
“V4 - A expressão ‘honesto cidadão’ em “Saindo dali, em vez de ir ao 
protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto 
cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro [...]” também é uma 
forma de se referir à personagem que queria devolver os cem cruzeiros a 
mais. As palavras que compõem tal expressão pertencem a mesma classe 
gramatical indicada na atividade B da questão número 2? 
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 Os excertos #V4 e #V4 são apresentados em sequência na atividade didática 

produzida por Violeta. Em #V3, é por meio de uma atividade metalinguística, o aluno 

é conduzido a um processo cognitivo básico, da ordem do identificar, mas em #V4, 

uma atividade epilinguística demanda um processo de nível intermediário (da ordem 

do analisar), ou seja, há progressão no nível de complexidade, com atividades 

metalinguísticas constituindo pontes para atividades epilinguísticas, em uma 

perspectiva de andaimes de aprendizagem. Ainda assim, neste grupo, dos alunos SF, 

a maior parte das atividades epilinguísticas podem ser entendidas como ferramentas 

para a leitura do exemplar do gênero, como discutiremos posteriormente em alguns 

dos excertos de Priscila. 

 

4.3.2.1 A atividade didática de Andréia 

 

 Andréia é aluna do 7º semestre regular. A participante optou pela notícia 

intitulada “SP não atinge meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam 9,33% 

em uma semana” para motivar a construção de sua atividade didática.  

 

Quadro 13 – A configuração da atividade de Andréia 

 
 
 

Enunciados considerados 

 
 

Objeto do 
conhecimento  

 
 

Eixo de 
ensino 

 
 

Estrato de 
linguagem 

 
 

Domínio 
cognitivo 

#A1 - A partir da leitura do Texto 3, 
responda. Qual é o contexto de 
circulação do texto? 

Relação do texto com 
o contexto de 
produção e 
experimentação de 
papéis sociais do 
jornalista 

Leitura Contexto 
de situação 

Identificar 
Analisar 

#A2- Quais as marcas linguísticas 
que comprovam essa resposta? 

Recursos típicos do 
gênero textual notícia 

AL Léxico-
gramática 

Analisar 

#A3 – Releia o título do texto e o lead. 
A partir dessa leitura, o leitor pode 
descobrir o tema do texto. Como você 
o definiria? 

Recursos típicos do 
gênero textual notícia 

Leitura Contexto 
de situação 
Léxico-
gramática 

Analisar 

#A4 – Qual é o objetivo do texto? 
Assinale a alternativa correta. 

Recursos típicos do 
gênero textual notícia 

Leitura Contexto 
de cultura 
Contexto 
de situação 

Identificar 
Analisar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Constituída por 4 comandos distintos, a atividade inicia pela abordagem de 

aspectos contextuais do gênero, solicitando que o aluno aponte qual é o possível 
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contexto de circulação do gênero, a partir da leitura do texto. Depois, é enfatizado 

um aspecto da construção composicional do gênero e, por fim, a atividade solicita 

que o aluno aponte o “objetivo do texto”, o que assumimos aqui como o seu 

propósito sociocomunicativo. 

 Conforme já podemos perceber até aqui, Andréia prestigia, em sua atividade, 

os aspectos relativos à estrutura composicional do gênero notícia, o que se alinha 

ao discurso da professora em formação:  

 

Andréia: é preciso observar a esfera social do texto, para então buscar 
compreender a materialização da linguagem em cada exemplar. [...] 
Trabalhar com análise linguística na escola é partir do macro para o micro, 
ou seja compreender a esfera social para depois compreender a forma 
como a linguagem foi materializada no texto. 

 
 Provavelmente por esse fato, as atividades produzidas por ela sejam 

pautadas prioritariamente em atividades epilinguísticas. 

 Em relação aos níveis de complexidade dos processos cognitivos, a atividade 

se situa, mormente, sobre o nível intermediário, da ordem do analisar. Em relação 

ao eixo de ensino prestigiado, a atividade está centrada na leitura, delineando uma 

espécie de roteiro de leitura, que se inicia em aspectos dos estratos linguísticos 

mais abstratos, e enfoca questões da específicas da estrutura composicional da 

notícia.  

 No único dos quatro enunciados em que a ênfase recai sobre o eixo de AL, 

embora a léxico-gramática seja abordada, não parece existir uma condução para 

que o aluno compreenda o uso dessas marcas à luz do gênero textual abordado, 

ou, caso exista, não é prestigiada uma possível articulação entre as atividades de 

epi e metalinguagem. Em outras palavras, a atividade solicita que o aluno observe 

as marcas e as aponte, mas não ocorre o processo de nomeação. 

 

4.3.2.2 A atividade didática de Priscila 

 

 Priscila, aluna do 7º semestre do Curso de Licenciatura, optou por um texto 

multimodal para construir sua atividade didática.  
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Quadro 14 – A configuração da atividade de Priscila                                   

Enunciados considerados Objeto do 
conhecimento 

Eixo de 
ensino 

Estrato de 
linguagem 

Domínio 
cognitivo 

# PL1 – A respeito do texto, 
responda: Qual é o gênero? 

Estratégia de leitura: 
apreender os 
sentidos globais do 
texto 

Leitura 
 

Contexto 
de cultura 
Contexto 
de 
situação 

Analisar 

# PL2 - Qual é o propósito 
sociocomunicativo? 

Propósito 
sociocomunicativo do 
gênero textual 

Leitura 
 

Contexto 
de cultura 
Contexto 
de 
situação 

Analisar 

# PL3 - Qual seu contexto de 
produção? 

Relação do texto com 
o contexto de 
produção e 
experimentação de 
papéis sociais 

Leitura 
 

Contexto 
de cultura 
Contexto 
de 
situação 

Analisar 

# PL4 - Qual o meio de circulação? Relação do texto com 
o contexto de 
produção e 
experimentação de 
papeis sociais. 

Leitura 
 

Contexto 
de cultura 
Contexto 
de 
situação 

Analisar 

#PL5 - Quem são os consumidores 
desse gênero? 

Relação do texto com 
o contexto de 
produção 

Leitura 
 

Contexto 
de 
situação 

Analisar 

#PL6 - Observe a expressão do 
sargento no primeiro e no segundo 
quadrinho. Qual reação ele 
expressa? Por quê? 

Construção de 
sentido 

AL/Se
miótica 

Léxico-
gramática 

Identificar 
Analisar 

#PL7- Qual a intensão do soldado ao 
falar “reação alérgica INCOMUM”? 

Construção de 
sentido 

AL Semântica 
Léxico-
gramática 

Analisar 

#PL 8- Que efeito esse adjetivo 
causou no ouvinte? 

Construção de 
sentido 

AL Semântica 
Léxico-
gramática 

Analisar 

#PL9 - Qual a intenção do autor ao 
destacar a palavra “suor”? 

Construção de 
sentido 

AL Semântica 
Lexico-
gramática 

Analisar 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 Composta por nove comandos distintos, a atividade segue a tendência da 

maioria das atividades analisadas até aqui: inicia pelo reconhecimento do gênero 

textual. A seguir, demais aspectos sociocomunicativos do gênero são contemplados 

(propósito comunicativo, contexto de produção, meio de circulação, consumidores) 

para, posteriormente, serem enfatizadas questões microestruturais do gênero 

textual, no nível de estratificação da léxico-gramática.  

 De maneira geral, a atividade prestigia os estratos do contexto de cultura e 

situação, com pelo menos cinco dos nove enunciados nesses níveis. Nos quatro 

comandos em que a léxico-gramática é enfatizada, ocorre um movimento 

semelhante ao que vemos na atividade de Laísa, participante do primeiro grupo de 
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alunos. Em #PL 8, vemos que a menção à metalinguagem é feita pelo próprio 

enunciado da questão (“Que efeito esse adjetivo causou no ouvinte?”). Ou seja, 

embora Priscila sugira que a metalinguagem precisa ser contemplada, essa 

nomeação é dada ao aluno antes mesmo que ele, por meio de um percurso 

progressivo, observe o fenômeno linguístico à luz do gênero tirinha, e depois 

compreenda porque “incomum” pertence à classe gramatical dos adjetivos e quais 

são as particularidades dessa classe nesse contexto específico de uso. 

  O foco da atividade é o eixo de leitura, como ocorre com grande parte das 

atividades analisadas. A participante sinaliza, em seu discurso, a relevância dos 

aspectos macroestruturais na construção de atividades didáticas, bem como o 

desafio que essa articulação representa:  

 

Priscila: O desafio é explorar o gênero e desconstrui-lo deixando claro 
sua estrutura e movimentos retóricos. [...] É conduzir o aluno a entender 

o sentido de um texto, seu propósito comunicativo, ao olhar pro texto eles 
pensarem: “eu estou nesse contexto, e esse texto com que eu estou tendo 
contato foi escrito em que contexto? Ele foi escrito lá na Guerra Fria, na 
ditadura, o que acontecia naquele tempo?”. Voltar ao tempo histórico, ao 
momento histórico, e também olhar o meio de circulação, os interlocutores, 
qual era a intenção/propósito comunicativo, e a partir disso fazer eles 
olharem, retomarem ao texto e de fato terem uma interpretação comunicativa 
e olhar para aquelas escolhas lexicais. 

 

 Por fim, a atividade, assim como as demais pertencentes a este grupo, está 

pautada sob a perspectiva de gênero textual como objeto de ensino. 

 

4.3.2.3 A atividade didática de Violeta 

 

 Violeta é aluna do 7º semestre do Curso de Licenciatura e construiu sua 

atividade didática a partir da crônica “Cem Cruzeiros a mais”.  
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Quadro 15 – A configuração da atividade de Violeta                                     

Enunciados considerados Objeto do 
conhecimento 

Eixo de 
ensino 

Estrato de 
linguagem 

Domínio 
cognitivo 

#V1 - A pessoa que recebeu cem 
cruzeiros a mais no Ministério não é 
nomeada pelo narrador. Portanto, 
diversos recursos de referenciação 
são usados para retomar essa 
personagem. Leia os trechos a seguir 
e assinale aquele em que a palavra 
destacada não se refere a tal 
personagem: 

Recursos típicos do 
gênero textual crônica 

AL Semântica 
Léxico-
gramática 

Analisar 

# V2- Considerando as alternativas 
dadas na questão número 1, 
responda: A qual personagem refere-
se a palavra em destaque na 
alternativa assinalada na questão 
anterior?  

Recursos de 
referenciação 

AL Léxico-
gramática 

Analisar 

# V3- As palavras em destaque nas 
alternativas A, B, C e D pertencem a 
qual classe gramatical? 

Recursos típicos do 
gênero textual crônica 

AL Léxico-
gramática 

Identificar 

#V4 - A expressão “honesto cidadão” 
em “Saindo dali, em vez de ir ao 
protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe 
que deixasse de ser besta, o honesto 
cidadão dirigiu-se ao guichê onde 
recebera o dinheiro [...]” também é 
uma forma de se referir à 
personagem que queria devolver os 
cem cruzeiros a mais. As palavras 
que compõem tal expressão 
pertencem a mesma classe 
gramatical indicada na atividade B da 
questão número 2? 

 
 
 
Recursos típicos do 
gênero textual crônica 
 
Referenciação 

 
 
 
 
AL 

 
 
 
 
Semântica 
Léxico-
gramática 

 
 
 
 
Analisar 

# V5 – Por quê? Recursos típicos do 
gênero textual crônica 

AL Léxico-
gramática 

Avaliar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Composta por 5 comandos distintos, a atividade inicia pela exploração de 

recursos dos níveis de estratificação da semântica e da léxico-gramática. É um 

percurso bastante particular se compararmos a atividade às dos demais 

participantes, que, em sua maioria, iniciam pela exploração de aspectos contextuais 

do gênero.  

 

Violeta: Quando comecei a pôr em prática as ideias da análise linguística, 
minha maior dificuldade era saber por onde começar. Hoje já tenho noção 
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de o que devo observar primeiro no texto, para onde devo guiar o olhar do 
aluno.26 

 

 Violeta enfatiza, em sua atividade, o eixo de PAL, assumindo uma postura 

bastante diversa em relação às demais participantes, que enfatizam 

consideravelmente o eixo de leitura. Um aspecto que desperta a atenção, na 

atividade produzida por Violeta, é o fato de que parece haver a tão almejada 

construção progressiva de conhecimentos linguísticos, em #V3, #V4 e #V5, quando 

é sugerido que, respectivamente, o aluno atente para uma palavra específica do 

texto, sua classe gramatical, e, por fim, que o aluno explique a quais classes 

gramaticais as palavras abordadas pertencem.  

 Por meio da articulação de atividades epi e metalinguísticas, a atividade 

proposta aborda novamente questões de referenciação no texto. Isso demanda do 

aluno, simultaneamente, atenção aos estratos léxico-gramatical e semântico-

discursivo (classes gramaticais diferentes podem cumprir os mesmos papeis no 

âmbito do texto). O discurso de Violeta corrobora a preocupação que a futura 

professora tem nesse sentido:  

 

Violeta: Para mim, trabalhar com AL na escola é mostrar ao aluno as 
possibilidades de construção a partir da língua, refletindo sobre os efeitos 
de sentido provocados pelas escolhas linguísticas. 

 

  A atividade didática produzida por Violeta apresenta uma particularidade em 

relação aos estratos de linguagem enfatizados. É a única das atividades analisadas 

que não focaliza contexto de situação/cultura, situando-se entre os estratos da 

semântica e da léxico-gramática. Isso parece estar associado ao fato de esta ser 

uma atividade que, de maneira muito consistente, centra-se no eixo da análise 

linguística de fato, e não no eixo da leitura, como a maioria das demais atividades 

analisadas. Sinalizamos ainda que esta é uma das poucas atividades que não 

aborda, de algum modo mais enfático, a sistematização da estrutura composicional 

do gênero textual abordado. 

 

                                                           
26 Por meio do emprego da citação, entendemos que Violeta diz adotar um ponto de partida para a 

construção de atividades didáticas, algo que ela não fazia antes. O ponto de partida adotado pela 
professora em formação, entretanto, não é o único possível. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A perspectiva de Prática de Análise Linguística, que defendemos representar 

uma abordagem produtiva e contextualizada para o estudo da gramática, é 

relativamente recente, considerado seu surgimento na literatura da área (meados de 

1980). Dessa maneira, é compreensível que lançar mão da PAL ainda represente um 

desafio para professores que almejam tomá-la como norteadora para o trabalho em 

sala de aula. Além disso, é igualmente compreensível que cursos de formação de 

professores da área de Língua Portuguesa ainda não tenham incorporado a 

abordagem consistentemente em seus currículos, o que torna a apropriação da PAL 

um desafio também para os professores em formação, os quais são instigados a 

inovarem sua prática muitas vezes baseados na sua própria experiência de alunos do 

ensino básico, pautada em um ensino que não promove a reflexão e a autonomia 

linguística. 

 Entendemos, nesta investigação, a PAL enquanto uma abordagem se baseia 

em textos concretos e que procura descrever as diferentes operações textuais quer 

seja em um nível mais amplo (textual-discursivo), quer seja em questões em níveis 

menores, quando se toma como objeto de estudo, por exemplo, uma questão 

ortográfica e mórfica (SUASSUNA, 2012). Para nós, portanto, a Prática de Análise 

Linguística configura uma abordagem teórica (porque fornece subsídios teóricos para 

a análise do funcionamento da linguagem em sala de aula) e, ao mesmo tempo, 

metodológica (porque sugere percursos metodológicos coerentes para o trabalho com 

a gramática. Significa, para nós, um movimento mais amplo do que “contextualizar a 

gramática”, porque busca dar conta de fenômenos que se dão no nível textual-

discursivo e leva sempre em consideração a ampla variedade de recursos expressivos 

postos à disposição do falante/escritor para a construção de sentido, o que inclui, 

inevitavelmente, a exterioridade constitutiva do texto.  

 Considerando tal cenário, esta pesquisa buscou mapear e analisar criticamente 

os discursos de professores em formação do Curso de Licenciatura em Letras da 

UFSM, a fim de compreender como se dá a compreensão dos futuros professores 

sobre a pertinência do estudo de gramática no ensino básico e o que configura, 

segundo os licenciandos, a Prática de Análise Linguística. Além disso, buscamos 

compreender como se constituem atividades didáticas pelo viés da PAL elaboradas 

pelos por esses professores em formação.  
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 Nossa análise evidenciou que o grupo de alunos dos Semestres Iniciais, no 

geral, concebe o estudo de gramática como sendo “chato, enfadonho” para os alunos 

do ensino básico, em um processo que exige que sejam decoradas regras e conceitos 

gramaticais de maneira descontextualizada. Esses participantes, para isso, recorrem 

à própria experiência discente para justificar a pertinência e maneira pela qual 

geralmente se dá o estudo da gramática na escola básica, revelando as práticas 

sociais fortemente constituídas que perpassaram a maior parte de sua trajetória de 

alunos da escola básica, corroborando o posicionamento de Fairclough (2001), para 

quem a constituição discursiva da sociedade está firmemente enraizada em estruturas 

sociais sólidas e concretas, e orientando-se para elas. Ainda assim, reconhecemos, 

como Fairclough (2001), que apesar de posicionados ideologicamente, os sujeitos são 

capazes de agir criativamente no sentido de reinventar e reestruturar as práticas e 

estruturas sociais que os posicionam desta ou de outra maneira. Desse modo, ainda 

que práticas relativamente ineficientes e improdutivas de trabalho com a gramática 

tenham permeado a maior parte do período formativo dos futuros professores, na 

escola básica, essa configuração pode ser reestruturada por novas práticas, para o 

quê, conforme nossos resultados sugerem, o Curso de Licenciatura tem contribuído 

significativamente. 

 Para o grupo de alunos dos Semestres Finais, prevalece o discurso que 

caracteriza o estudo da gramática na escola básica como a apropriação da parte 

teórica da língua, prestigiando conceituações e teorização. Porém, para os 

professores em formação deste grupo, esse patamar é ineficiente e improdutivo, pois 

o estudo da gramática, segundo esses alunos, deve conduzir o aluno à compreensão 

dos sentidos da língua e de seu funcionamento, enquanto um meio para agir 

socialmente. Os futuros professores que cursam os semestres finais recorrem bem 

menos à experiência pessoal discente para respaldar seu discurso sobre a pertinência 

do estudo de gramática no ensino básico, buscando respaldo, por sua vez, em 

conceitos relacionados às leituras e aos estudos desenvolvidos no transcorrer de sua 

formação acadêmica, demonstrando como práticas sociais experimentadas no âmbito 

do Curso de Licenciatura, diferentes, portanto, daquelas vivenciadas no período de 

alunos da escola básica, já constituem o discurso e influenciam o futuro fazer docente.  

 Quanto ao que configura(ria) a abordagem de Prática de Análise Linguística, 

ambos os grupos de alunos parecem contrapor a PAL ao trabalho com a gramática 

tradicional geralmente realizado no ensino básico, que enfatiza aspectos 
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relacionados à memorização de regras, conceitos e realização de classificações dos 

elementos da língua.  

 O grupo de professores em formação dos semestres iniciais atribui relevância 

a que seja sempre considerado o contexto prévio do aluno no momento do trabalho 

com a gramática. Para esse grupo de alunos, o principal ganho proporcionado pela 

PAL é a reflexão sobre a língua que essa abordagem possibilita. Os participantes 

que cursam os semestres finais, por sua vez, constituem um discurso que 

dicomotiza estudo da gramática e Prática de Análise Linguística, muitas vezes 

sugerindo que seriam essas duas maneiras de trabalho distintas, de maneira que a  

PAL não pertenceria, necessariamente, ao escopo do estudo de gramática. Para 

esses participantes, portanto, Prática de Análise Linguística prestigia a reflexão sobre 

os usos linguísticos, sobre a produção de sentidos e sobre o funcionamento da língua 

em contextos diversos, ao passo que o “ensino de gramática” faria parte das “velhas 

práticas” de ensino e estaria centrado em decorar regras e classificar elementos da 

língua.  

 Levando em consideração as propostas de atividades didáticas produzidas 

pelos dois grupos de alunos (Semestres Iniciais e Semestres Finais), constatamos 

que a maioria dos enunciados considerados prestigiam o eixo de leitura. Apenas uma 

das sete atividades analisadas contempla com predominância o eixo de análise 

linguística. Além disso, em ambos os grupos de professores em formação, 

constatamos certa inconsistência em relação à construção de atividades quanto à 

perspectiva de andaimes de aprendizagem. Quando há equilíbrio entre o número de 

atividades epilinguísticas e metalinguísticas, ainda assim as atividades parecem 

apresentar um percurso que não é progressivo quanto aos níveis de complexidade 

dos processos cognitivos demandados do aluno (muitas vezes um processo cognitivo 

mais complexo, como aplicar, antecede um processo cognitivo de nível inferior, como 

o avaliar ou até mesmo o identificar.  

 Especificamente em relação ao grupo de participantes dos semestres iniciais, 

metade dos enunciados considerados enfocam os estratos linguísticos do contexto de 

cultura e contexto de situação, com a maioria das atividades iniciando pela exploração 

desses estratos, inclusive. Conforme mencionamos, há ênfase no eixo de leitura, 

sugerindo que os alunos apresentam dificuldades para elaborarem atividades que, de 

fato, enfatizem o eixo de análise linguística, e quando o fazem, isso ocorre de maneira 
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bastante tímida, focalizando aspectos da léxico-gramática prioritariamente no nível da 

identificação. Em relação aos níveis de complexidade dos processos cognitivos 

demandados, praticamente metade se situa no nível intermediário, e apenas 11% no 

nível avançado. E embora nesse grupo exista equilíbrio numérico entre atividades epi 

e metalinguísticas, a metalinguagem, quando abordada, está centrada no nível da 

identificação de classes gramaticais ou na nomeação de recursos linguísticos, em um 

nível de complexidade bastante básico, portanto. Além disso, a nomeação ocorre, na 

maioria das vezes, pelos próprios enunciados das atividades, não sendo construída 

após a reflexão e sistematização por parte do aluno, o que preconiza a Prática de 

Análise Linguística. 

 Considerando os enunciados que compõem as atividades didáticas produzidas 

pelos licenciandos dos semestres finais, verificamos que em relação aos estratos de 

linguagem prestigiados, neste grupo a léxico-gramática é abordada mais 

significativamente, se comparado ao grupo anterior, com 39% dos enunciados se 

situando nesse estrato. Além disso, estratos linguísticos mais abstratos são bem 

menos abordados aqui, com apenas 28% dos enunciados, aproximadamente, se 

situando nos níveis do contexto de situação e de cultura. Aqui, também, o eixo de 

análise linguística é aquele mormente prestigiado, por mais da metade das atividades, 

em número também superior ao dos futuros professores que estão nos semestres 

iniciais. Os números são semelhantes, entretanto, no que diz respeito ao nível de 

complexidade dos processos cognitivos prestigiados pelas atividades, que enfatizam 

os níveis básico e intermediário, demonstrando que este grupo de alunos encontra 

dificuldade, de maneira geral, para promover um trabalho que articule o eixo de análise 

a atividades com um grau avançado de complexidade.  

 Este grupo, dos Semestres Finais, embora aborde significativamente o eixo de 

análise linguística, ao construir as atividades didáticas, enfatiza consideravelmente 

atividades epilinguísticas, cerca de 80% contra apenas 20%, de atividades 

metalinguísticas. Entendemos que ao mesmo tempo que associam PAL a reflexão, 

contrapondo a abordagem ao “ensino de gramática”, que significaria, grosso modo, 

classificação, nomeação (metalinguagem, portanto), este último grupo de alunos 

parece evitar a abordagem de metalinguagem em suas atividades do eixo de análise 

linguística, enfatizando, no lugar dela, aquilo que seria uma de suas principais 

características: a promoção da reflexão por parte do aluno (epilinguagem, portanto).  
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 Por fim, o que nossos resultados evidenciam é que embora os futuros 

professores reconheçam a pertinência e constituam com bastante propriedade 

atividades que prestigiam atividades de reflexão sobre a língua, configura ainda um 

desafio articular atividades epilinguísticas e metalinguísticas, na forma de andaimes 

de aprendizagem que, progressivamente, conduzam o aluno à compreensão do 

funcionamento da linguagem em contextos diversos, guiados por um olhar simultâneo 

e articulado entre reflexão e nomeação, em que a segunda é gerada com base na 

primeira, e não dada a priori, pelo enunciado da atividade ou pelo próprio professor. 

Ademais, no geral, as atividades produzidas contemplam em número escasso 

processos cognitivos de nível avançado, da ordem do aplicar ou, mais precisamente, 

aplicar criativamente.  

 Defendemos, com isso, a necessidade e pertinência de investigações futuras, 

que explorem de maneira mais aprofundada atividades constituídas sob a designação 

de Prática de Análise Linguística, a fim de compreender quais são os eixos de ensino 

de fato abordados por elas, como se dá (ou não) a articulação entre atividades epi e 

metalinguísticas, quais os níveis de complexidade e estratos linguísticos prestigiados, 

dentre outros aspectos caros à abordagem teórico-prática denominada Prática de 

Análise Linguística.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO DINAMIZADO COM OS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Prezado participante...  
 
Contamos com a sua gentileza para responder ao questionário a seguir, o qual se constitui um dos 
meios de geração de dados da pesquisa de mestrado intitulada “Professores em formação inicial e 
ensino de gramática no contexto escolar: uma análise crítica de discursos”, desenvolvido pelo 
mestrando Romário Volk, sob orientação da Professora Drª Francieli Matzenbacher Pinton. A pesquisa 
objetiva contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas do Curso de Licenciatura em Letras 
– Língua Portuguesa no sentido de conduzir um processo de formação mais alinhado e coerente com 
as perspectivas teórico-práticas que norteiam o ensino de língua portuguesa na escola básica. 

Agradecemos pela sua participação! 
 
Para manter o sigilo dos seus dados, adote um pseudônimo. Ele deverá iniciar pela letra inicial do seu 
nome. Por exemplo: Carolina optou pelo pseudônimo Cássia, Diego optou por Diógenes.  

 
QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

 
1. Discorra sobre o seu percurso acadêmico-profissional até este momento. (Para isso, considere 
pontos como: quantos semestres do Curso de Letras da UFSM já concluí? Possuo formação 
concluída/em andamento em algum curso de graduação em área afim? Já exerci docência efetiva em 
sala de aula? Por quanto tempo? A docência ocorreu vinculada a alguma disciplina do Curso de Letras 
da UFSM ou se deu em alguma outra circunstância?)    
 
2. Discorra sobre a sua experiência em projetos de extensão, iniciação científica e cursos de formação 
na área do ensino de língua portuguesa. (Para isso, considere pontos como: de quais projetos e cursos 
já participei? Quais foram as funções mais significativas que exerci? Quais perspectivas teóricas 
embasaram meus estudos e minha prática nesses momentos? Em relação a minha formação de futuro 
professor de língua portuguesa, de que maneira os textos que li e/ou as teorias que estudei 
contribuíram?) 
 
3. Em sua opinião, qual a pertinência de se promover o estudo da gramática da língua portuguesa no 
ensino básico?  
4. Com base em seus estudos até aqui, indique, das afirmações a seguir, aquela que mais se aproxima 
do que você considera importante para sua prática docente, considerando o conceito de língua que 
embasa o seu trabalho em sala de aula:  

a) (    ) A língua é um sistema e, portanto, é importante que o aluno conheça as formas linguísticas, 
saiba classificá-las, compreender o sentido que elas dão aos textos em que estão empregadas, o que 
possibilitará que o aluno saiba agir linguisticamente nos mais variados contextos de uso da língua. 

b) (    ) A língua existe primeiro enquanto um sistema, que precisa ser descrito e compreendido, e é 
depois da sua descrição e da compreensão de como as estruturas linguísticas funcionam que o aluno 
estará apto a participar mais efetivamente dos contextos de uso da língua, em contextos diversos. Um 
erro comum em novas práticas de ensino de língua é propor que a escola é capaz de “recriar” esses 
contextos por meio de gêneros textuais. A ênfase, na escola, deve residir sobre a descrição das formas 
e estruturas da língua, pois é só fora da escola, depois, e integrando nesses contextos, que o aluno 
poderá, efetivamente, compreendê-los e compreender os gêneros textuais que eles geram. 

c) (    ) Um aluno, ao entrar para a escola, já é um falante/usuário da sua própria língua, ou seja, a aula 
de língua portuguesa não deve ser lugar de tentativas de compreensão de formas linguísticas, de 
conceitos, algo que passa a ser insignificante. O aluno precisa, pelo contrário, compreender os 
contextos em que a língua funciona, aprender a agir socialmente, algo que não necessita, 
obrigatoriamente, que se categorize frases, classes gramaticais, excertos de textos, mas que se 
priorizem estudos com base em gêneros textuais. 
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d) (  ) A língua é um sistema e as práticas de ensino não podem abrir mão de, também, descrevê-la. 
Mas o que deve ocorrer é a observação dessas formas e estruturas linguísticas em relação aos seus 
contextos de uso e sua função nas mais diversas práticas sociocomunicativas. 

5. Quais os documentos oficiais norteadores do ensino de língua portuguesa que você já leu ou com 
os quais possui alguma familiaridade?  
 
6. O que esses documentos preconizam em relação ao trabalho com a gramática no ensino básico? 
 
7. Em relação ao que esses documentos preconizam sobre como se deve dar o trabalho com a língua, 
considerando a necessidade do estudo da gramática, quais são os maiores desafios e/ou dificuldades 
que você enfrenta quando precisa construir uma atividade didática? 
 
8. Considere as habilidades a seguir, pertencentes à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Classifique-as de acordo com o eixo de ensino a que pertencem no documento (sem consultá-lo). Para 
isso, considere o seguinte código (O = Oralidade; L = Leitura; AL = Análise Linguística/Semiótica e PT 
= Produção de Textos).  
a) (    ) (EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas 
e confiáveis. 
 
b)(    ) (EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos 
oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc. 

c) (      ) (EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, 
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. 

d) (     ) (EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de 
fontes de informação) e seus efeitos de sentido. 

e) (     ) (EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de 
enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de diferentes 
tipos etc. 

f) (      ) (EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos 
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos 
utilizados. 

g) (     ) (EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de 
solicitação e de reclamação (datação, forma de início, apresentação contextualizada do pedido ou da 
reclamação, em geral, acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula 
de finalização mais ou menos cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das 
marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de 
possibilitar a escrita fundamentada de cartas como essas ou de postagens em canais próprios de 
reclamações e solicitações em situações que envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou 
a algum dos seus membros. 

h) (     ) (EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma 
discussão ou apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as 
consequências do que está sendo proposto e, quando for o caso, formular e negociar propostas de 
diferentes naturezas relativas a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar. 

i) (      ) (EF69LP27) Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos/ 
jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como propostas, programas políticos (posicionamento 
quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações previstas etc.), propaganda política 
(propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas) e suas marcas 
linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses gêneros e a 
possibilitar a produção de textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido. 

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de 
divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc. 
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9. Existe(m) diferença(s) entre o ensino de gramática e a perspectiva de Prática de Análise Linguística? 
Se existe(m) qual(is) (é)são ele(s)? 
 
10. Você já estudou/ouviu falar sobre a relação entre atividades linguísticas, atividades epilinguísticas 
e atividades metalinguísticas? Se a resposta for sim, como se dá essa relação? No que essas 
atividades se assemelham e no que diferem entre si? 
 
11. Considere a seguinte situação hipotética: você precisa ministrar uma aula de língua portuguesa em 
uma escola de ensino básico. No programa escolar, consta que você deve promover o estudo dos 
substantivos. Quais são os procedimentos que constituem sua aula, considerando desde o 
planejamento, elaboração ou adoção do material, até a aula em si? (Se possível, responda organizando 
suas ações da maneira que elas ocorreriam cronologicamente). 
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APÊNDICE B – RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

1. Discorra sobre o seu percurso acadêmico-profissional até este momento. (Para isso, 

considere pontos como: quantos semestres do Curso de Letras da UFSM já concluí? Possuo 

formação concluída/em andamento em algum curso de graduação em área afim? Já exerci 

docência efetiva em sala de aula? Por quanto tempo? A docência ocorreu vinculada a alguma 

disciplina do Curso de Letras da UFSM ou se deu em alguma outra circunstância?) 

ANDRÉIA: Eu estou concluindo o 5º semestre do Curso de Letras Português e Literaturas da Língua 

Portuguesa na UFSM. Exerci docência efetiva em sala de aula no PIBID, durante o período de 18 

meses, em que assumíamos um período semanal nas turmas. Além disso, tive outra experiência na 

disciplina de Didática do Português, onde dinamizei 8 períodos.  

PRISCILA: Estou no 5° semestre. Exerci docência através do pibid e da disciplina de didática.  

VIOLETA: Atualmente, estou no 7º semestre do curso de Licenciatura em Letras Português. Antes 
disso, cursei 3 semestres de Engenharia Química e 2 de Bacharelado em Letras - no caso desse 
último, já ingressei com a intenção de pedir transferência para a Licenciatura. Até o momento, exerci 
a docência em sala de aula em dois momentos. O primeiro deles foi como estagiária no Ensino 
Fundamental, no qual minha atividades estava vinculada à disciplina de Estágio obrigatório. Já o 
segundo momento está sendo como voluntária no coletivo de educação popular Práxis, como 
professora da disciplina de língua portuguesa. Nesse cursinho, compartilho a regência das aulas 
com outra professora. 

PRISCILLA: 1 semestre. Sim, letras. Nunca exerci. 

MIRELA: Estou no final do terceiro semestre, ainda não exerci docência efetiva em sala de aula, 
apenas realizei observações. 

LAISA: Sou acadêmica do Curso de Licenciatura em Letras - Língua Português, e já conclui 3 
semestres. Nunca exerci docência efetiva. 

ALICE: Atualmente, estou no 7º semestre do curso de licenciatura em Letras - Português, sendo a 

minha primeira graduação. Até o momento, não realizei nenhuma disciplina de estágio ou que tenha 

possibilitado a docência efetiva em sala de aula. 

ESTHER: Estou no terceiro semestre do curso de Letras - Português lic. e ainda não tive a 
oportunidade de praticar a docência em sala de aula. 

 

2. Discorra sobre a sua experiência em projetos de extensão, iniciação científica e cursos de 

formação na área do ensino de língua portuguesa. (Para isso, considere pontos como: de 

quais projetos e cursos já participei? Quais foram as funções mais significativas que exerci? 

Quais perspectivas teóricas embasaram meus estudos e minha prática nesses momentos? 

Em relação a minha formação de futuro professor de língua portuguesa, de que maneira os 

textos que li e/ou as teorias que estudei contribuíram?) 

ANDRÉIA: Sobre a minha experiência, participo dos projetos do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Ensino de Linguagem (NEPELIN). No ano passado pesquisei juntamente com uma outra colega 

minha as concepções de letramento na BNCC e neste ano, estamos investigando a fundo o gênero 

textual infográfico, com o intuito de apresentar uma proposta de dinamização e em outubro iniciará 

um curso sobre os Multiletramentos na BNCC do ensino Fundamental, no qual todo o grupo está 

trabalhando incansavelmente. Além disso, também costumo participar de cursos de visam a 

formação na área do ensino de língua portuguesa sobre diferentes temáticas: leitura, produção 

textual, ensino de gramática, tecnologias, interdisciplinariedade, letramento literário, letramento 

científico. Sobre as perspectivas teóricas que embasaram meus estudos, cada projeto possui uma 

variedade de abordagens. Por exemplo, no projeto que estamos realizando sobre o infográfico, 

adotamos Análise Crítica de Gênero (MOTTA-ROTH, 2008), teoria de Gênero como ação social 
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(BAZERMAN, 2011) e Gramatica do Design Visual (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006). Em relação 

a minha formação de futura professora de língua portuguesa, os textos que estudei, assim como as 

teorias contribuíram para analisar os fatores que ocorrem na prática docente com mais propriedade. 

Como por exemplo, a partir dessas leituras, passamos a compreender a realidade do nosso cenário 

educacional e passamos a vislumbrar as lacunas que o ensino de Português possui. A partir dessas 

lacunas, podemos pensar em pesquisas e elas sempre estarão vinculadas às perspectivas teóricas 

que o pesquisar acredita. 

PRISCILA: Participei de um projeto sobre os multiletramentos na BNCC e atualmente sou bolsista 

de IC em um novo projeto sobre o infográfico e me envolvo em outras atividades dentro do NEPELIN. 

Fui bolsista do pibid, trabalhando com o EF e EM. Quando preciso pensar em atividades para a sala 

de aula volto em alguns textos que sempre uso como suporte, entre eles, sobre a prática de análise 

linguística, process writing e as 3 etapas da leitura. As teorias contribuem muito no processo de 

formação, conforme vamos lendo e descobrindo novas possibilidades de ensino, podemos articular 

conteúdos e elaborar boas SD. 

VIOLETA: Minha primeira experiência em projetos foi em 2018, quando me tornei bolsista de um 
projeto de ensino relacionado ao EaD - função que exerço até a presente data. Naquele ano, 
também ingressei no PraLeLit - grupo de estudos sobre Práticas de Letramento Literário - e no PET, 
o qual me deu oportunidade para conhecer o NEPELIN, grupo de estudo e pesquisa do qual participo 
até o momento. No NEPELIN, além de participar das discussões quinzenais, pude realizar uma 
pesquisa sobre os (multi)letramento(s) no contexto acadêmico brasileiro - concluída no final de 2019 
- e também uma análise sobre a natureza das atividades de análise linguística em livros didáticos 
do ensino fundamental, que ainda está em andamento. Nesses estudos, fui influenciada pelas 
teorias de Street, Rojo, Kope e Kalantzis, os quais consideram os (multi)letramentos como uma 
prática social. Minha intenção profissional sempre foi atuar como professora, independentemente 
do nível de ensino. Ao conhecer o NEPELIN, pude repensar alguns conceitos pré-estabelecidos 
sobre educação. O mais significativo nesse caminho foi entender que não é apenas o aprendizado 
da gramática que vai tornar os alunos pessoas "melhores ou piores", mas também o entendimento 
sobre o poder da língua - escrita e falada - como uma ferramenta de mudança social. Ao 
compreender que podem ser agentes da mudança no seu próprio contexto, e que a língua é um dos 
meios de concretizar essa mudança, os estudantes tornam-se cidadãos críticos, reflexivos e 
gestores da sua própria história. 

PRISCILLA: Participo do projeto NEPELIN e do Aldeias em REDE, do curso de letras mesmo. 
Minhas funções são iniciação de pesquisa, buscas e organizações de materiais e produções 
textuais. Minha visão com relação ao estudo da Língua Portuguesa mudou completamente, esse 
pensamento de que estudar letras é aprender gramática foi o primeiro a ser mudado, nossa língua 
é rica e muito complicada. Também aprendi muito sobre os indígenas e mudei muitos pensamentos 
sobre eles, como a ideia de que há falta de representatividade até dentro de escolas indígenas, por 
conta de professores não especializados nessa questão, porque na minha opinião, deveria ter um 
aprendizado específico para os educadores nas escolas indígenas.  

MIRELA: Este ano comecei a participar do NEPELIN, agregou bastante para o meu conhecimento 
e tive contato com coisas que até então não sabia muito sobre. Recém comecei a participar de um 
projeto sobre análise linguística, então não participei de muitas coisas, mas li alguns textos que 
contribuíram bastante para uma melhor perspectiva de como relacionar os conteúdos em sala de 
aula. 

LAISA: Ainda não participei de nenhum projeto de extensão e iniciação científica, mas estou em 
processo de inserção. Porém, já tive a oportunidade de presenciar palestras na área da língua 
portuguesa, acredito que no futuro todos os textos que já li e os que ainda irei ler, servirão como 
uma base para me guiar em toda ação que irei realizar dentro e fora da sala de aula.  

ALICE: Durante a minha trajetória acadêmica, já participei como bolsista no Pibid, trabalhando com 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio. Além disso, nos últimos 
3 anos, atuei como educadora de literatura voluntária em cursos pré-vestibulares de educação 
popular. Em ambos os projetos, mesmo que na época não estivesse familiarizada com alguma teoria 
específica, sempre tive uma grande preocupação em trabalhar os conteúdos a partir da relação 
entre texto e contexto. Atualmente, participo como pesquisadora voluntária no Nepelin e atuo como 
bolsista no projeto Ateliê de Textos. Nesse momento, as principais bases teórico-metodológicas que 
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estão embasando minhas práticas, são a Linguística Sistêmico-Funcional e a Pedagogia com base 
em Gêneros. Considerando todos os projetos que participei, as leituras que realizei e as teorias que 
estudei, me sinto muito satisfeita com a minha formação até aqui. Me sinto segura para pensar e 
elaborar aulas que não sejam apenas uma exposição de conteúdos, mas sim uma construção e 
significação conjunta de conhecimentos. Até o momento, todas as experiências que tive me 
tornaram uma professora em formação extremamente preocupada com o processo de ensino e 
aprendizagem de leitura e escrita. 

ESTHER: Faço parte do NEPELIN, é meu único contato com projetos. Textos com base na análise 
linguística me ajudaram muito durante atividade de observações orientadas. Esses textos também 
me fizeram refletir a respeito da minha conduta quanto professora em formação. Acredito que a 
partir deles eu consigo observar de forma mais contextualizada as aulas de língua portuguesa.  

3. Em sua opinião, qual a pertinência de se promover o estudo da gramática da língua 
portuguesa no ensino básico? 

ANDRÉIA: Eu considero essencial trabalhar com a gramática no ensino básico, desde que seja a 
partir de uma perspectiva contextualizada que não trabalhe a gramática isolada. Um texto não deve 
ser pretexto para se trabalhar gramática, é preciso observar a esfera social do texto, para então 
buscar compreender a materialização da linguagem em cada exemplar.  

 
PRISCILA: É muito importante e necessário. Enfrentamos muitos problemas dos alunos em ralação 

a gramática, muitos não gostam e acham que se baseia apenas em regras. Por isso, é importante 

o ensino de gramática aliado a prática de análise linguística. Não ficar apenas no classificar, ir além, 

trabalhando os sentidos. 

 

VIOLETA: Acredito que para os alunos entenderem a língua como uma ferramenta de mudança 
social, é preciso que eles saibam como ela funciona, como os significados são construídos e como 
podem ser manipulados. E para que isso se dê de forma efetiva, é preciso que eles tenham certo 
conhecimento sobre aspectos teóricos da língua - ou, em outras palavras, da gramática tradicional. 
O estudo da gramática é uma parte do processo para o entendimento da funcionalidade da língua, 
mas não é o seu fim. 
 
PRISCILLA: Primeiramente, para quebrar esse tabu de que aula de Português é pra aprender 
gramática. Segundo, a análise linguística é um estudo muito rico e profundo, são outros ângulos da 
Língua Portuguesa, faz pensar, faz a pessoa se questionar, querer buscar respostas, não há na da 
a perder e muito a ganhar. 
 

MIRELA: Bastante pertinente, porém o ensino não pode se remeter apenas a gramática.  

 
LAISA: Acredito que o ensino da gramática é indispensável no ensino da língua portuguesa. Esse 
estudo precisa ser bem elaborado pelos docentes para que seja algo agradável para os discentes 
e se quebrem aqueles rótulos de que estudar gramática é chato.  

 
ALICE: Julgo um ensino extremamente importante para que os alunos entendam a formação, as 
transformações e variações da língua, mas desde que não seja um ensino pautado em práticas 
tradicionais e que apresentam a gramática normativa como principal e/ou único objeto de estudo.  

 
ESTHER: Acredito que o ensino da gramática é importante desde que seja aplicado de forma 
significativa e contextualizada aos alunos. 

 
4. Com base em seus estudos até aqui, indique, das afirmações a seguir, aquela que mais se 
aproxima do que você considera importante para sua prática docente, considerando o 
conceito de língua que embasa o seu trabalho em sala de aula: 
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ANDRÉIA: D) A língua é um sistema e as práticas de ensino não podem abrir mão de, também, 

descrevê-la. Mas o que deve ocorrer é a observação dessas formas e estruturas linguísticas em 

relação aos seus contextos de uso e sua função nas mais diversas práticas sociocomunicativas. 

PRISCILA: D) A língua é um sistema e as práticas de ensino não podem abrir mão de, também, 

descrevê-la. Mas o que deve ocorrer é a observação dessas formas e estruturas linguísticas em 

relação aos seus contextos de uso e sua função nas mais diversas práticas sociocomunicativas. 

VIOLETA: D) A língua é um sistema e as práticas de ensino não podem abrir mão de, também, 
descrevê-la. Mas o que deve ocorrer é a observação dessas formas e estruturas linguísticas em 
relação aos seus contextos de uso e sua função nas mais diversas práticas sociocomunicativas. 

PRISCILLA: C) Um aluno, ao entrar para a escola, já é um falante/usuário da sua própria língua, ou 
seja, a aula de língua portuguesa não deve ser lugar de tentativas de compreensão de formas 
linguísticas, de conceitos, algo que passa a ser insignificante. O aluno precisa, pelo contrário, 
compreender os contextos em que a língua funciona, aprender a agir socialmente, algo que não 
necessita, obrigatoriamente, que se categorize frases, classes gramaticais, excertos de textos, mas 
que se priorizem estudos com base em gêneros textuais. 

MIRELA: A) A língua é um sistema e, portanto, é importante que o aluno conheça as formas 
linguísticas, saiba classificá-las, compreender o sentido que elas dão aos textos em que estão 
empregadas, o que possibilitará que o aluno saiba agir linguisticamente nos mais variados contextos 
de uso da língua. 

LAISA: A) A língua é um sistema e, portanto, é importante que o aluno conheça as formas 
linguísticas, saiba classificá-las, compreender o sentido que elas dão aos textos em que estão 
empregadas, o que possibilitará que o aluno saiba agir linguisticamente nos mais variados contextos 
de uso da língua. 

ALICE: D) A língua é um sistema e as práticas de ensino não podem abrir mão de, também, 
descrevê-la. Mas o que deve ocorrer é a observação dessas formas e estruturas linguísticas em 
relação aos seus contextos de uso e sua função nas mais diversas práticas sociocomunicativas.  

ESTHER: D) A língua é um sistema e as práticas de ensino não podem abrir mão de, também, 
descrevê-la. Mas o que deve ocorrer é a observação dessas formas e estruturas linguísticas em 
relação aos seus contextos de uso e sua função nas mais diversas práticas sociocomunicativas.  

5. Quais os documentos oficiais norteadores do ensino de língua portuguesa que você já leu 
ou com os quais possui alguma familiaridade? 

ANDRÉIA: PCNs e BNCC. 

PRISCILA: BNCC e PCN. 

VIOLETA: BNCC e OCNs 

PRISCILLA: Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN'S e a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 

MIRELA: Li um pouco da bncc para uma tarefa de didática, mas n tenho muita familiaridade  

LAISA: Já li alguns documentos relacionados a gramática tradicional e normativa, e alguns outros 
artigos relacionados ao ensino de gramática em sala de aula. 

ALICE: Já li a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio. 

ESTHER: BNCC 

6. O que esses documentos preconizam em relação ao trabalho com a gramática no ensino 

básico? 

ANDRÉIA: A BNCC, traz habilidades e competências que devem ser desenvolvidas com os alunos 

em anos específicos ou agrupamentos de anos (6º e 7ºano , 8º e 9º ano e 6º ao 9º ano. Sobre a 

trabalho da gramática nesse documento, podemos perceber que ele se concentra em um dos eixos: 
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Análise Linguística/Semiótica. Esse eixo foca nos elementos linguísticos que devem ser observados 

na produção de diferentes gêneros textuais, gêneros que são divididos de acordo com os diferentes 

campos de atuação: campo jornalístico-midiático, campo artístico-literário, campo das práticas de 

estudo e pesquisa e campo de atuação na vida pública. Porém o que o documento não faz nenhuma 

alusão a como a gramática deve ser trabalhada em sala de aula, pois se o professor observar 

apenas as habilidades do eixo da análise linguística/semiótica, elas direcionam a sua prática para 

o ensino de gramática tradicional. 

PRISCILA: Preconizam que deve-se trabalhar a gramática, e mesmo que falem em análise 

linguística, quando lemos a habilidade, muitas vezes ela não vai além do que classificar estruturas. 

VIOLETA: Ao meu ver, ambos os documentos tentam direcionar o estudo da gramática para a 
análise linguística. Contudo, percebo que essas ideias pouco saem do papel, já que a grande 
maioria dos docentes não tem formação para trabalhar a língua portuguesa voltada para a prática 
social. 

 
PRISCILLA: LDB - O ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino 

fundamental, que é o de propiciar a todos a formação básica para a cidadania, a partir da criação 

na escola de condições de aprendizagem para: “I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão 

do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista 

a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento 

dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social” (art. 32). PCN - Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um 

referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua função é 

orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, 

pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção 

pedagógica atual. 

MIRELA: Li apenas a parte de análise linguística 

LAISA: Todas as leituras me mostraram muitas hipóteses de trabalhar a gramática no ensino básico, 
e provaram que existem formas de realizar esse trabalho de uma forma muito produtiva com os 
discentes. 

ALICE: Considerando as noções gramáticais, entendo que os documentos sugerem um ensino 
concentrado em descrições e categorizações, demonstrando que a gramática normativa segue 
sendo vista como a principal e mais importante solução. Uma visão que é reflexo de um sistema de 
ensino atrasado, um sistema que ainda não prioriza colocar o aluno como o sujeito que constrói o 
próprio conhecimento a partir das ferramentas que lhe são fornecidas.  

ESTHER: A BNCC propõe que a gramática no ensino básico seja inserida nas aulas através de 
textos e situações contextualizados aos alunos. 

7. Em relação ao que esses documentos preconizam sobre como se deve dar o trabalho com 

a língua, considerando a necessidade do estudo da gramática, quais são os maiores desafios 

e/ou dificuldades que você enfrenta quando precisa construir uma atividade didática? 

ANDRÉIA: A maior dificuldade é construir atividades que forneçam um andaime, para que os 

estudantes possam potencializar o seu aprendizado. Pois em alguns momentos, as ativ idades 

parecem estar muito redundantes, sem uma ordem coerente e construtiva. 

PRISCILA: Acho um grande desafio conseguir explorar além do texto e da gramática. Achar meios 

que conduzem a prática da análise linguística, fazendo os alunos entenderem como o sentido se 

desenvolve em um texto, assim como, interpretar corretamente esses sentidos. Outro desafio é 

explorar o gênero e desconstrui-lo deixando claro sua estrutura e movimentos retóricos. 
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VIOLETA: Quando comecei a pôr em prática as ideias da análise linguística, minha maior dificuldade 
era saber por onde começar. E "por onde começar" quero dizer "quais perguntas devem ser feitas?", 
"se não vou cobrar a gramática, o que preciso que meu aluno saiba?". No sistema de educação 
básica que frequentei, a língua portuguesa era estudada com foco na gramática, por isso, não sabia 
exatamente como a análise linguística se daria na prática. O que me ajudou a compreender a análise 
linguística foi, justamente, praticar a construção de atividades. Hoje já tenho noção de o  que devo 
observar primeiro no texto, para onde devo guiar o olhar do aluno. E acredito que essa seja uma 
das falhas dos documentos citados acima. Eles falam sobre análise linguística, multiletramentos, 
mas não mostram como um professor que trabalhou a vida inteira com a gramática tradicional pode 
adaptar e reformular sua maneira de ensinar. 

PRISCILLA: Uma das maiores dificuldades do professor é conciliar suas atividades pessoais e 
profissionais, que influencia negativamente o cotidiano da sala de aula. Saber lidar com diferentes 
perfis ao longo de toda trajetória profissional, como: desinteressados, desmotivados, 
despreocupados, irresponsáveis, tímidos, distraídos, impacientes etc. Identificar, compreender e 
reparar as dificuldades encontradas pelos alunos, de forma a ser um bom guia na busca pelo 
conhecimento. O dever de lecionar os conteúdos a serem passados por meio de atividades variadas, 
atendendo às necessidades de todos. 

MIRELA: Não respondeu.  

LAISA: Pensando em todos os momentos que eu quando aluna do ensino básico passei referente 
ao ensino da gramática, acredito que um grande desafio seriam como os docentes ensinam esse 
estudo, a gramática é vista por muitos como algo cansativo, e difícil de aprender, mas existem 
formas e maneiras de trabalhar ela, precisa que os docentes planejem melhor essas aulas, para 
que não fique algo monótono de apenas uma leitura do livro.  

ALICE: Ao elaborar sequências didáticas que trabalham com o ensino de gramática, minha maior 
dificuldade é desenvolver exercícios, a partir de um determinado gênero, que deem conta de 
contemplar objetivo, estrutura e características linguísticas.  

ESTHER: Acredito que o maior desafio ao elaborar uma atividade didática é criar, a partir delas, 
andaimes que auxiliem numa sequência didática eficaz. 

8. Considere as habilidades a seguir, pertencentes à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Sem consultar o documento, marque a(s) opçã(ões) que contempla(m) habilidades do Eixo de 

Análise Linguística/Semiótica. 

ANDRÉIA: 3, 4, 6, 8 e 9   

Habilidades de AL: 3-6-8 

Habilidades de Oralidade: 2-9 

Habilidades de Leitura: 1-4-7 

Habilidades de Produção textual: 5-10 

PRISCILA: 3, 6, 8 e 9 

Habilidades de AL: 3-6-8 

Habilidades de Oralidade: 2-9 

Habilidades de Leitura: 1-4-7 

Habilidades de Produção textual: 5-10 

VIOLETA: 3, 4, 6, 7, 8 e 9 

Habilidades de AL: 3-6-8 

Habilidades de Oralidade: 2-9 

Habilidades de Leitura: 1-4-7 
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Habilidades de Produção textual: 5-10 

PRISCILLA: 1, 4, 8, 9, 10 

Habilidades de AL: 3-6-8 

Habilidades de Oralidade: 2-9 

Habilidades de Leitura: 1-4-7 

Habilidades de Produção textual: 5-10 

MIRELA: 4 

Habilidades de AL: 3-6-8 

Habilidades de Oralidade: 2-9 

Habilidades de Leitura: 1-4-7 

Habilidades de Produção textual: 5-10 

LAISA: 4, 6 e 7 

Habilidades de AL: 3-6-8 

Habilidades de Oralidade: 2-9 

Habilidades de Leitura: 1-4-7 

Habilidades de Produção textual: 5-10 

ALICE: 

3, 4, 6 e 8 

Habilidades de AL: 3-6-8 

Habilidades de Oralidade: 2-9 

Habilidades de Leitura: 1-4-7 

Habilidades de Produção textual: 5-10 

ESTHER: 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 

Habilidades de AL: 3-6-8 

Habilidades de Oralidade: 2-9 

Habilidades de Leitura: 1-4-7 

Habilidades de Produção textual: 5-10 

 

9. Para você, o que significa trabalhar com a Análise Linguística na escola? 

ANDRÉIA: Trabalhar com análise linguística na escola é partir do macro para o micro, ou seja 

compreender a esfera social para depois compreender a forma como a linguagem foi materializada 

no texto. Por isso, a análise linguística deve considerar também a leitura, oralidade e produção de 

textos. 

PRISCILA: É conduzir o aluno a entender o sentido de um texto, seu propósito comunicativo, assim 

como, perceber, por exemplo, a necessidade de usar uma conjunção para articular as ideias, e não 

simplesmente decorar um quadro com as classificações e usos de cada uma.  
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VIOLETA: Para mim, trabalhar com AL na escola é mostrar ao aluno as possibilidades de 
construção a partir da língua, refletindo sobre os efeitos de sentido provocados pelas escolhas 
linguísticas. 

PRISCILLA: Trabalhar análise linguística nas escolas é essencial. É a formação de alunos 
pensantes e críticos, a formação de futuros excelentes profissionais, que se aprofundaram nos 
estudos, tiveram maiores desafios e correram atrás de respostas.  

MIRELA: Dar uma significação para o aluno, do porquê ele está estudando tal coisa.  

LAISA: Significa sobretudo trabalhar Linguística e gramática juntos, com um viés que a análise 
linguística segue de trabalhar com os objetos de ensino da língua portuguesa.  

ALICE: Trabalhar com a Análise Linguística na escola significa romper com os métodos de ensino 
tradicionais da Língua Portuguesa. Através da AL, observando as formas linguísticas a partir do 
contexto de uso, além de atribuir significação ao conhecimento adquirido, o aluno poderá adquirir 
habilidades que o auxiliarão fora da sala de aula. 

ESTHER: Para mim significa estimular os alunos a pensarem de forma crítica, auxiliando-os na 
compreensão e análise de diversas falas/imagens em diferentes contextos.  

10. Existe(m) diferença(s) entre o ensino de gramática e a perspectiva de Prática de Análise 

Linguística? Se existe(m) qual(is) (é)são ele(s)? 

ANDRÉIA: Sim! A diferença é que a gramática é apenas uma das abordagens da Prática de Análise 

Linguística (PAL). A PAL considera que apenas trabalhar com gramática não vai proporcionar ao 

aluno os conhecimentos necessários para a apropriação de determinado gênero, por isso considera 

também a leitura, oralidade e a produção textual. 

PRISCILA: Sim. Pensar no ensino de gramática leva a entender que será trabalhado apenas as 

classificações e regras. Já, pensando na perspectiva da PAL, leva-se o aluno a refletir sobre esses 

usos de uma maneira que faz sentido. 

VIOLETA: Ao meu ver, sim. O ensino de gramática preocupa-se com a "decoreba" das classes 
gramaticais, das classificações das orações (por exemplo) e aplica esse conhecimento em frases 
extraídas do seu contexto original. Já a análise linguística também preocupa-se com o aprendizado 
das classes gramaticais e das classificações das orações. Contudo, esse conhecimento é apenas 
um meio para atingir o verdadeiro fim, que é relacionar o uso da língua em suas mais variadas 
situações sociocomunicativas. Por esse motivo, a análise linguística trabalha a língua dentro de seu 
contexto. 

PRISCILLA: Sim. Como o próprio nome já diz, o estudo da análise linguística é uma análise, exige 
um esforço maior dos estudantes, onde se aprofundam e pesquisam muito sobre o assunto. 
Enquanto o ensino da gramática é mais conceitual, ainda naquele ensino padrão.  

MIRELA: Existe, a prática de análise linguística é contextualizada e a gramática geralmente é 
descontextualizada. 

LAISA: Penso que não, acredito que o ensino da gramática e análise linguística precisam andar 
juntos. 

ALICE: Com base no meu conhecimento e nas experiências que já tive, considero que a principal 
e maior diferença está na abordagem do objeto de estudo. Na maioria das vezes, o ensino de 
gramática se dá através de abordagens tradicionais que colocam a gramática normativa como o 
principal objeto de estudo. Mesmo quando são utilizados textos como tentativa de um ensino 
pautado na perspectiva de Prática de AL, a maioria dos exercícios propõem uma análise 
morfossintática, caíndo na velha prática de descrição e classificação de termos e orações. Já na 
Prática de Análise Linguística, consegue-se trabalhar formas, estruturas e características, partindo 
do estudo (con)textual. 

ESTHER: Sim. O ensino gramatical costuma ser mais normativo. Já a prática da análise linguística 
proporciona a reflexão dos alunos. 
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11. Você já estudou/ouviu falar sobre a relação entre atividades linguísticas, ativ idades 
epilinguísticas e atividades metalinguísticas? Se a resposta for sim, como se dá essa relação? 
No que essas atividades se assemelham e no que diferem entre si? 

ANDRÉIA: Eu já estudei sobre as atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. Para 

que sejam construídas questões na perspectiva de andaimes, esses tipos de questões devem ser 

formuladas, pois elas levam o aluno a mobilizar diferentes conhecimentos sobre o texto. Essas 

atividades se diferem porque a atividade linguística é o próprio ato de ler e escrever; atividade 

epilinguística leva o aluno de volta ao texto, para refletir sobre as escolhas linguísticas e como elas 

impactam nos processos interacionais e atividade metalinguística é a capacidade de falar sobre a 

linguagem. 

PRISCILA: Sim. Cada uma reflete o que será explorado na questão que estou formulando, se está 
centrada na classificação, reflexão ou construção de uma metalinguagem. Se assemelham 
trabalhando focadas na interação, ou seja, como se fala ou escreve em determinado contexto. Se 
diferem na escolha de qual será o foco da questão. 

VIOLETA: Sim. Essa classificação refere-se aos "tipos" de atividades voltadas para o estudo da 
gramática/análise linguística, sendo que cada uma delas aponta uma forma de envolvimento/estudo 
da língua. 

PRISCILLA: Sim. As atividades linguísticas se dão pela tomada do gênero em perspectiva dialógica, 
com indicações metodológicas para essa abordagem. Já as atividades epilinguísticas contemplam 
um plano mais conceitual e as relações dialógicas, para compreensão valorada do discurso 
mobilizado no gênero, enquanto as atividades metalinguísticas coadunam quadros nocionais 
consolidados às intepretações suscitadas pela epilinguagem. Elas são voltadas para o gênero, se 
diferem porque são de níveis diferentes, onde uma exige uma análise mais detalhada e profunda, 
enquanto a outra exige menos, onde as respostas já estão prontas na própria atividade.  

MIRELA: Sim, nas atividades que estudei, geralmente, primeiro pedia para classificar e depois 
perguntava o sentido dentro do texto. 

LAISA: Somente ouvi falar de atividades linguísticas, não ouvi nada a fundo sobre essas outras 
atividades. 

ALICE: Ouvi falar poucas vezes em atividades epilinguísticas e atividades metalinguísticas, mas 
não o suficiente para saber diferenciar e/ou estabelecer relações de semelhanças. 

ESTHER: Sim. Essas duas atividades promovem a reflexão. A epilinguística analisa o uso de 
recursos de sentido de um texto, já a metalinguística analisa os recursos que podem ser 
classificados. 

12. Considere a seguinte situação hipotética: você precisa ministrar uma aula de língua 

portuguesa em uma escola de ensino básico. No programa escolar, consta que você deve 

promover o estudo dos substantivos. Quais são os procedimentos que constituem sua aula, 

considerando desde o planejamento, elaboração ou adoção do material, até a aula em si? (Se 

possível, responda organizando suas ações da maneira que elas ocorreriam 

cronologicamente). 

ANDRÉIA: -selecionar um exemplar de gênero, - analisar o texto escolhido, - propor um momento 

de pré-leitura, - propor no momento da leitura-descoberta, questões de análise linguística, 

explorando primeiro o contexto (produção, circulação e consumo) para então partir para o texto e 

trabalhar substantivos. Após isso, pedir que os alunos pesquisem exemplares que possuam 

adjetivos, para que eles possam compreender a importância dessa classe gramatical para a escrita 

de um texto. 

PRISCILA: Pensar em uma possível SD; realizar a leitura de textos teóricos buscando aperfeiçoar; 
elaborar a SD definitiva, a partir do solicitado, buscando contemplar além das necessidades dos 
alunos, o preconizado nas habilidades da BNCC, conforme o ano da turma.  

VERÔNICA PADOIN – VIOLETA: Primeiro, escolheria algum texto de um gênero que fosse 
adequado aos alunos daquele ano e, usando desse material, procuraria explorar os substantivos. 
Iniciaria com perguntas de interpretação e compreensão textual de forma geral e, em seguida, 
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passaria a questões desse tipo cujo envolvimento dos substantivos fosse crucial para  o bom 
entendimento do texto. Após as atividades, por meio das quais os alunos perceberiam a função e o 
uso dessa classe gramatical, passaria, então, ao conceito de substantivo. Somado a isso, também 
pensaria em alguma analogia para explicar aos alunos o que são as classes gramaticais. Acredito 
que compreender o que é isso e como funciona é um dos passos para o melhor entendimento do 
conceito de substantivos. Fazendo isso, penso que os alunos poderiam ver a função dos 
substantivos em um texto. E trazendo essa preocupação como ponto inicial, imagino que o foco do 
ensino iria justamente para a parte prática das classes gramaticais, sendo o ensino do conceito 
teórico apenas um item no processo maior de compreensão de uso da língua.  

PRISCILLA: Meu objetivo é que ao final da aula o aluno saiba identificar e empregar os substantivos 
em textos. Meu plano seria sequencialmente, fazer com que os alunos identificassem os 
substantivos, analisassem a função do substantivo na construção do texto, tudo isso os ensinando 
da forma mais simples, usando exemplos do cotidiano, de coisas que eles estão familiarizados. Por 
fim, iria propor uma sequência de atividades, mais voltada para a construção de textos.  

MIRELA: Não respondeu. 

LAISA: Primeiramente iria começar pelo planejamento. Após, na sala de aula iria apresentar o 
significado e usos dos substantivos, realizando atividades que suprem todas as dúvidas sobre o 
assunto. Por fim iria trabalhar outros conteúdos que eles já conhecem e inserir o substantivo para 
que eles possam identificar em outros estudos. 

ALICE: Difícil pensar em uma aula que não trabalhe de forma expositiva com a definição, 
classificação e flexão dos diferentes tipos de substantivos, mas eu montaria um plano de aula que 
trabalhasse o conteúdo a partir de um texto. Em primeiro lugar, faria a seleção de algum texto com 
base em um tema que fosse atrativo para a turma. Após a seleção, elaboraria um sequência didática 
considerando pré-leitura, leitura e pós-leitura. Na pré-leitura, trabalharia com o conhecimento prévio 
dos alunos, para saber o que eles sabem e/ou imaginam que seja um substantivo. Talvez 
apresentando exemplos de substantivos, verbos e adjetivos, e buscando fazer com que a turma 
buscasse diferenças ou pistas que pudessem indicar a resposta. Em seguida, apresentaria as 
definições e tipos de substantivo e, durante a etapa da leitura, faria uma leitura conjunta e guiada, 
buscando relacionar os substantivos aos seus referentes. Na pós-leitura, faria uma dinâmica em 
que sortearia temas e a partir do tema, os alunos produziriam textos utilizando apenas substantivos. 

ESTHER: A minha aula iria se basear em um texto significante aos alunos. Esse texto seria entregue 
de forma impressa e a leitura seria coletiva. Em seguida abriria um espaço para discussão, 
comentários e perguntas sobre o texto. Para trabalhar com substantivos eu aplicaria atividades pré 
elaboradas que seguissem uma sequência didática. Nessa sequência entrariam questões 
gramaticais contextualizadas referentes aos substantivos. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS 

PARTICIPANTES 

 

QUESTIONAMENTOS PARA A ENTREVISTA  
 
1. O que você entende por Análise Linguística para fins didáticos? 
 
2. Quais são os pontos-chave, em relação aos conteúdos gramaticais, que o professor deve considerar 
sempre que estiver planejando e promovendo suas aulas? (Considere procedimentos de ensino, 
abordagem do objeto de estudo, conceitos ou abordagens teóricas que devem ser consideradas etc.) 
 
3. Como se deve dar o trabalho com a gramática de modo a ser significativo para o aluno? 
 
4. Tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de língua portuguesa, publicados em 
1998, quanto a Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018, enfatizam a Análise 
Linguística enquanto eixo de ensino de língua portuguesa. Na BNCC, o Eixo de Análise 
Linguística/Semiótica é um dos quatro eixos para o ensino de linguagem (ao lado dos eixos de Leitura, 
Produção de Textos e Oralidade) e articula, simultaneamente, atividades de leitura e produção textual. 
Em sua opinião, como deve se caracterizar o trabalho de ensino de linguagem que toma o eixo de 
Análise Linguística como base para o trabalho articulado com os demais eixos de ensino? 
 
6. Franchi (1991) distingue três tipos de atividades que se dão com a língua: atividades linguísticas, 
que se dão no cotidiano do aluno, em suas relações no âmbito familiar, por exemplo; atividades 
epilinguísticas, que se dão por meio da reflexão sobre a própria língua, em que o aluno passa a criar 
hipóteses relativas à estrutura da língua, troca expressões por outras, amplia o seu repertório 
linguístico; e atividades metalinguísticas, por meio das quais o aluno pode formular hipóteses sobre a 
língua, e um dia falar sobre ela, descrevê-la em um quadro nocional intuitivo ou teórico. Considerando 
essa noção, como deve ocorrer o trabalho com a gramática no ensino básico, de modo a ser produtivo 
para o aluno? (Considere pontos como: elaboração de atividades, material didático, determinações ou 
apontamentos de documentos oficiais da área, aulas, recontextualização do objeto de ensino).  
 
7. Leia a atividade a seguir a fim de analisar em que medida se aproxima de um ensino produtivo de 

língua.  

Observe o uso da palavra “cachorro” nas frases abaixo: 
- Você é um safado, cachorro, sem vergonha! 
- Vem com a “mamãe”, meu cachorrinho! 
 
a) Explique os sentidos da palavra cachorro nas frases acima. 
b) Quais as situações sociocomunicativas em que elas podem ter sido ditas? 
c) Em qual das frases a palavra foi usada em seu sentido mais usual, aquele 
que geralmente damos a ela? 
d) Na frase a palavra “cachorrinho” é um (a) ........................ de cachorro, 
complete a lacuna. 
( ) derivação  ( ) diminutivo ( ) sinônimo  ( ) denotação. 
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APÊNDICE D – RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES À ENTREVISTA  

 

1. O que você entende por Análise Linguística para fins didáticos? 

ANDRÉIA: Eu acho que a Análise Linguística para fins didáticos, ela não é só envolver a gramática 

pura no caso, né, mas sim, por exemplo, envolver a leitura, a produção textual, a oralidade, por 

exemplo, que são os outros eixos que a BNCC contempla, né? Então, um conjunto... não é só 

gramática. 

PRISCILA: A Prática de Análise Linguística é muito importante para levar o aluno a refletir e pensar no 

que ele está lendo ou também escrevendo e produzindo. A partir disso ele não vai ficar somente no 

raso ou na classificação e decodificação. Ele também vai poder promover um entendimento daquilo em 

que ele está participando, ou seja, no contexto de sala de aula, ou fora de sala de aula, lendo e 

interagindo com outros enunciados, então, a partir da análise linguística vai possibilitar essa visão para 

o aluno, e também ele saber interagir nas diversas práticas.  

VIOLETA: Pra mim análise linguística é a gente trabalhar questões da gramática da língua, das “regras 

da língua”, mas de uma forma que o aluno aprenda ou entenda o uso daquilo no dia a dia. Não é eu 

pedir pra ele decorar todos os adjetivos, mas eu querer que ele entenda qual é a função do adjetivo na 

frase e o que vai mudar se eu uso ou não uso e como vai ficar a construção de sentido da minha frase, 

do meu texto, enfim, daquela situação, eu usando aquela palavra ou não, sabe... eu acho que vai nesse 

sentido... é bem voltado pro uso da língua na prática, e não tanto pra a teoria, que é o que a gente vem 

acompanhando nas escolas até agora, né...  

PRISCILLA: Análise Linguística é bem o que eu tô aprendendo, né, tô agora na introdução da análise 

linguística, então pelas pouquíssimas aulas que eu tive e os textos que eu li acho que, como o próprio 

nome já diz é uma análise da língua, né, só que é uma coisa mais centrada, mais focada na linguística 

mesmo, então eu tenho isso, é o conceito que eu tenho na minha cabeça... ainda não tá muito 

desenvolvido porque eu tô aprendendo também. 

MIRELA: Acho que uma proposta mais reflexiva pra atividades didáticas, acho que algo para o aluno 
dar mais sentido para o que ele tá aprendendo. 
 
LAISA: Bom, eu acho que eu entendo, assim, por, praticamente, eu acho que a gente tem um... tá 
acostumado a vê, assim, tudo o que a gente já teve na escola, né, e... ou que a gente tem visto no 
curso, então acho que essa prática, assim, de análise linguística, ela tá, eu acho que ligada também 
com a produção de texto, um pouco, assim, porque quando a gente cria, a gente produz existe depois, 
né, uma análise, e essa análise eu acho que tá dentro, também, dessa parte, e acho que ela é voltada 
basicamente nesse sentido, assim, em relação ao texto, sempre... mas eu acho que não foge muito 
disso que a gente tá mais acostumado a ver dentro dessas produções de texto, dentro de trabalhos 
relacionados a gêneros textuais, acho que basicamente segue essa linha assim. Acho que ela, sem 
dúvida, complementa o ensino de gramática, até porque a gente tem essa mania de querer diferenciar 
ou dividir as coisas, mas eu acho que independente de às vezes serem coisas diferentes elas sempre 
se complementam no fim, né... eu acho que não existe como haver uma boa análise linguística, existir 
essa prática se não existir esse vínculo junto com a gramática, então acho que sim, elas se 
complementam e fazem um papel importantíssimo dentro da função ali da... 

ALICE: Por Prática de Análise Linguística eu entendo que, em sala de aula seja um trabalho que a 
gente precise partir bastante de um texto, como eu falei no questionário, eu mencionei, às vezes a 
impressão que eu tenho, tenho pouco contato com essa área, mas a impressão que eu tenho é que 
muitas atividades que tentam propor uma atividade de análise linguística acabam caindo naqueles 
exercícios que a gente tá acostumado que acabam se tornando uma análise morfossintática mesmo, 
sabe? Então, por análise linguística eu entendo que seja, enfim, eu acho importante trabalhar com 
contexto, né, do texto, de produção, todas essas coisas que envolvem o contexto são importantes pro 
aluno, também, poder compreender melhor... não trabalhando só com análise morfossintática, né... eu 
acredito que seja importante, também, né, mas aliando com as outras informações que o texto fornece. 
 
ESTHER: Pelo que eu andei estudando até aqui, né, com a profe Fran, no nosso projeto, eu entendo 
que a análise linguística é basicamente atividades que façam o aluno refletir. Que não seja uma coisa 
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muito regrada, sabe, e que seja realmente uma sequência, que a aula produza uma reflexão, que não 
seja só um momento, que toda aula leve o aluno a refletir, sabe, que a aula inteira seja um processo 
disso.  
 
2. Quais são os pontos-chave, em relação aos conteúdos gramaticais, que o professor deve considerar 
sempre que estiver planejando e promovendo suas aulas? (Considere procedimentos de ensino, 
abordagem do objeto de estudo, conceitos ou abordagens teóricas que devem ser consideradas etc.) 
 
ANDRÉIA: Eu acho que uma das coisas essenciais é de... nunca utilizar o texto como pretexto, por 
exemplo, pra trabalhar a gramática... pra, por exemplo, eu quero trabalhar substantivos, então eu vou 
lá selecionar um texto que tem bastante substantivos, né... porque eu acredito que isso não vai fazer 
com que o aluno realmente aprenda, porque ele pode saber, por exemplo, encontrar os substantivos 
naquele exemplar, naquele gênero, e não em outros, sabe... eu acho que isso não efetivaria o 
aprendizado. [...] Eu acho que é muito difícil ter uma aula só com uma abordagem gramatical... e se 
tem, eu acho que ela tem pouco sucesso, sabe... ela sozinha, por si só, ela não dá conta, sabe? Eu 
preciso conseguir mobilizar outros mecanismos pra conseguir explicar aquilo pro aluno, porque senão, 
ele vai ser apenas um mero reprodutor, né? De regras... ele pode até decorar, mas... 
 
PRISCILA: Como ponto-chave para ensinar a gramática, eu considero que, quando tu vai ensinar a 

gramática, tu tem que levar em consideração o ano escolar do aluno, assim como também fazer uma 

pequena revisão se é determinado conteúdo: o que antes eu preciso saber para entender ele agora? 

Às vezes vai ter faltado isso pro aluno, então tu vai ter que retomar um pouco, pra contextualizar, pra 

ele entender, retomar aquilo, e a partir disso considerar o ano e quais são as habilidades exigidas na 

BNCC, assim como também o plano político-pedagógico da escola, e ver quais são as habilidades que 

podem ser desenvolvidas e trabalhadas naquele ano, e que, de fato, eu preciso pra aquele trabalho da 

gramática que está sendo exigido.  

VIOLETA: Eu acho que, assim... a gente sempre... eu, pelo menos, quando tinha aula no ensino médio 
e no ensino fundamental, parecia que o professor queria passar tudo o que existia sobre aquele 
determinado conteúdo e a gente tinha que saber aquilo de cor e salteado para a prova, e daí sempre 
aquela frase solta, preencha lacunas, coisas assim... então o que eu vejo é que, por exemplo, a gente 
tem que entender que o aluno, ele nunca vai saber tudo de língua portuguesa, porque ele tem que 
saber um pouco de língua portuguesa, um pouco de física, um pouco de biologia, um pouco de história, 
ele tem todas as outras disciplinas da educação básica, então não dá pra, também, querer que ele 
saiba tudo. Então, ao meu ver, é importante ter um pouco da parte teórica daquele conteúdo, por 
exemplo, ele tem que saber o que é um substantivo, saber o significado de um substantivo, mas isso é 
só uma parte do todo, de todo o resto do processo, né... que eu vejo que vai se centrar principalmente, 
como eu falei antes, em entender a utilidade ou o efeito de sentido que um substantivo vai ter ou deixar 
de ter em determinado contexto, e isso é o que eu vejo que é muito pouco trabalhado, sabe... então 
acredito que os pontos-chave sejam um pouco essa questão da teoria em si mesma, o aluno teria que 
saber reconhecer a parte teórica, mas se centrar principalmente na função prática daquilo, né... 
contextualizar... e aí vai em trabalhar com o texto, tanto na leitura, principalmente na escrita, entra 
bastante, acredito eu, a questão da reescrita, sabe, porque eu, pelo menos, nunca tive isso no ensino 
básico, ensino fundamental e médio, e hoje eu vejo o quanto isso faria falta, sabe...  
 
PRISCILLA: Eu acho que uma coisa chave, assim, que o professor tem que ter é aquele, não sei se 
eu posso dizer respeito, mas levar em consideração a bagagem que o aluno já carrega, sabe, 
principalmente na UFSM, que são pessoas de diversos lugares. Eu, por exemplo, sou aqui de Belém, 
e então aquela coisa de ser “assim e assim e assim”, justamente o letramento, ele vai contra isso, né, 
esses padrões, então eu acho que o professor tem que levar em conta a bagagem do aluno, em relação 
aos conhecimentos que ele já tem, e o jeito que ele fala, a linguagem dele, e tudo, porque tudo interfere, 
e eu acho também que é muito importante quando o professor, ele trabalha com conceitos. Eu, por 
exemplo, eu só consigo me achar nas matérias quando eu trabalho com conceito, eu preciso saber 
primeiro o que é aquilo, e aí eu vou desenvolvendo e tudo, e também eu acho muito importante trazer 
pro nosso cotidiano. Por exemplo, eu vejo muito essas palestras da JAI, que as pessoas já têm aquela 
linguagem, claro, já tão com a bagagem, então a linguagem delas é muito difícil de eu conseguir 
concentrar, assim, eu conseguir me achar, porque... é uma coisa muito difícil... falam tudo com os 
conceitos deles, a linguagem deles, então acho muito importante o professor trazer pro cotidiano, trazer 
pra pessoa “ah, então é isso”, sabe... comparar as coisas com alguma coisa mais fácil que os alunos 
tenham contato, né... 
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MIRELA: Pois é, eu estava... acabei agora a disciplina de Didática I, e a gente pensou bastante... não 
tanto, assim, mas a gente pensou um pouco sobre isso, né, e... deixa eu pensar... é um pouco difícil 
responder, assim, rápido... mas a pergunta, assim, o que eu daria para os alunos? Que conteúdo? 
[Acho que o professor não pode deixar de considerar] o contexto, né... do aluno... o que é mais fácil 
pra ele, como seria mais fácil pra ele, o conteúdo... acho que essas coisas, assim... como seria mais 
fácil pra ele, pra eu dar o conteúdo. 
 
LAISA: Eu acho que primeiro, quando a gente vai trabalhar a gramática a gente tem que pensar 
também o que essa turma tá acostumada a ver ou o que essa turma entende por gramática, né, porque 
eu acho que hoje em dia os alunos, e dependendo da faixa etária eles têm concepções diferentes do 
que é o ensino da gramática, né, então eu acho que primeiro deveria existir uma análise assim, pra ti 
ver realmente o que essa turma tá preparada, o que essa turma já viu de gramática, levar em 
consideração o que eles viram em anos anteriores, como que foi essas produções, como que foi essa 
aprendizado, o que foi dado, o que se passou, um conhecimento prévio, assim, acho que são pontos 
que facilitariam a gente seguir uma linha de ensino mais direcionado, digamos assim... claro que, 
depois, assim, na prática, a gente desenvolve outras coisas, ou às vezes tu até planeja algo, mas chega 
na hora da aula e tu não consegue desenvolver exatamente, tem que remanejar, mas eu acho que 
esse conhecimento prévio é bem importante, assim...  

ALICE: Eu achei um pouco complicada essa questão... eu acho que, considerando as experiências 
que eu já tive em sala de aula, como eu disse no questionário, eu nunca trabalhei muito com essa parte, 
sempre trabalhei muito mais com a parte da literatura, realmente, mas eu acho que, levando esse tipo 
de conteúdo pra a sala de aula, é importante a gente tentar trazer pro contexto do aluno também. Então, 
uma coisa que eu sempre faço, em todos os meus movimentos, assim, quando eu planejo uma aula, é 
sempre ter aquele momento que, na didática a gente trabalha com a pré-leitura, leitura e pós-leitura, 
em uma sequência didática, então eu considero o momento da pré-leitura muito importante pra saber 
o que o aluno já tem de conhecimento, o que ele entende que seja o conteúdo, e aí, com base nisso, 
a gente desenvolve o restante da aula, e em seguida, eu acho que, aliando também, depois que a gente 
consegue compreender o que o aluno já tem de conhecimento prévio, né, tentar aliar, com isso, né, o 
próximo passo, que pra mim, seria apresentar pro aluno o conteúdo, não sei... o objeto, mas apresentar 
esse objeto da maneira como se espera que o aluno aprenda e depois apresentar uma atividade que 
alia essas duas coisas, que ele consiga comparar o conhecimento que ele tinha antes e o conhecimento 
que ele adquiriu depois, e aí colocar isso em prática, mostrar como se deu isso.  
 
ESTHER: Eu acho que, uma coisa que eu considero bem importante é eu levar o texto como unidade, 

assim, tentar trazer um texto que seja funcional pra aquela determinada turma, pensando no contexto 

da turma, né, na realidade dos alunos, e tentar, a partir dele, inserir esses conteúdos gramaticais, 

pensando sempre numa sequência didática... partir do texto. 

 

3. Como se deve dar o trabalho com a gramática de modo a ser significativo para o aluno? 
 
ANDRÉIA: Eu acho que, indo de encontro com aquele artigo da Costa-Hubes, de Análise Linguística, 
eu acho que primeiro é preciso explorar a esfera social, pra ir pro texto... então, sempre partir do texto 
para o contexto, acho que esse deve ser o percurso, e trabalhar a gramática de forma com que todas 
as atividades ou tarefas, elas sirvam como um andaime pro aluno conseguir desempenhando e realizar 
as atividades também, né, pra que não seja algo solto e que o aluno não consiga fazer ligação, sabe, 
acho que tem que ser muito bem amarrado, muito bem estruturado. 
 
PRISCILA: Acho muito importante, para ser significativo, levar em consideração o verbal, assim como 

o extra-verbal, e além disso considerar o contexto dos alunos... o contexto relacionado ao círculo de 

amigos, assim como o da escola, né, se eles são de uma escola particular, de periferia, estadual, 

municipal, do interior, rural, urbana, tudo isso... conhecer bem os alunos pra saber: tá, eu preciso 

trabalhar determinada habilidade com eles, trabalhar argumentação, interpretação, enfim. A partir 

disso, então, pensar em um gênero que eu posso trabalhar com eles, selecionando esse gênero, 

selecionar um texto, e com esse texto, não apenas eles lerem, “ah, eu entendi isso”, não. Com esse 

texto fazer eles refletirem as escolhas linguísticas, lexicais, gramaticais, e entender o porquê delas... 

qual o significado que ela tá exercendo dentro desse texto. Além disso, ao olhar pro texto eles 

pensarem: “eu estou nesse contexto, e esse texto com que eu estou tendo contato foi escrito em que 

contexto? Ele foi escrito lá na Guerra Fria, na ditadura, o que acontecia naquele tempo?”. Voltar ao 
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tempo histórico, ao momento histórico, e também olhar o meio de circulação, os interlocutores... qual 

era a intenção/propósito comunicativo, e a partir disso fazer eles olharem, retomarem ao texto e de fato 

terem uma interpretação comunicativa e olhar para aquelas escolhas lexicais, e aí, mesmo que não 

seja diretamente, olhar “ah, esse adjetivo tá aqui, isso é gramática”, ele vai tá aprendendo a gramática 

de uma forma que tenha mais sentido e que seja bem mais leve do que aquilo de “é regra, é daqui até 

aqui e ponto final”.  

VIOLETA: Eu acho que seria basicamente o que eu falei antes, né...  

PRISCILLA: Eu vou pegar pela minha experiência, sabe, na escola, que agora, na faculdade, eu não 
tive tanto. Mas eu acho que o professor tem que trabalhar de um jeito que a gente pare com essa 
questão de decorar as coisas, sabe... o aprender só se o aluno tem decorado o conceito, ele coloca 
exatamente na prova o decorado do conceito que o professor ensinou. Então acho que tinha que 
ensinar de várias formas, pro aluno poder pegar, pega o conceito, né, aquela coisa mais formal e mais 
concreta, mas vai trabalhando de outros jeitos pra a gente aprender, e não só decorar, sabe... que até 
porque quando a gente decora, escapa, né... uma hora escapa. Até ali, uns dias da prova a gente 
consegue, mas depois escapa... trazer pro cotidiano do aluno, trazer pro ambiente dele, né, pra que 
ele possa entender... eu acho muito interessante também outras formas de trabalhar com o conteúdo, 
sabe... questão de vídeoaulas, assim, tem vídeos muito interessantes que pode pegar, porque olha, 
tem aluno que é mais ouvindo, aí tem aluno que precisa visualizar pra poder aprender, então acho que 
poderia ser trabalhado isso. Eu, por exemplo, eu adoro as vídeoaulas, mas é muito difícil eu me 
concentrar, eu sou mais de ler, assim, eu preciso ler e reler pra eu pegar, assim... só eu olhando, eu 
ouvindo é muito difícil... então, essas formas, assim, de dar o conteúdo, passar, eu acho que seria 
importante.  

MIRELA: Eu recém comecei, no grupo, né, que é onde eu tenho mais contato com isso... a profe Fran 
sempre fala que a partir do texto... talvez... no contexto mais abrangente, pra não colocar coisas soltas, 
tipo, frases soltas, o texto traz um contexto. 

LAISA: Eu acho que a gente... eu, pelo menos, se a gente for pensar no meu ensino de gramática na 
escola, eu acho que era algo muito monótono, algo muito... tanto é que se tu for perguntar pra todo 
mundo, ah, ninguém gosta de estudar gramática, porque sempre era algo muito cansativo, ou tu tinha 
que decorar e todo mundo falava “ai, tem que decorar”, muito chato, muito cansativo, muita coisa, 
porque, óbvio, é muita coisa, é bastante coisa, mas existem formas de sair, então eu acho que, assim, 
nunca parei pra pensar, de fato, como eu faria, mas eu acho que pensaria, assim, basicamente em 
fazer, de repente, trabalhos interdisciplinares, que é algo que eu acredito bastante, de repente tentar 
interligar com outras coisas que eles já tenham visto, fazer relações diferentes, pra que o aluno também 
consiga fazer ligações, fazer com que eles façam relações com outras coisas, fora do âmbito escolar, 
também, tentaria trabalhar essa questão da interdisciplinaridade e acho que sair um pouco dessa coisa 
de “ai, levar uma gramática pra dentro da sala de aula e querer que os alunos leiam e decorem regras, 
sabe... então eu acho que eu sairia um pouco disso, assim, tentaria, pelo menos, fazer algo diferente, 
algo que não fosse sempre aquela mesma coisa de decorar... existem muitas formas de fugir daquele 
tradicional, daquela coisa chata. 

ALICE: Eu acho que, realizando uma atividade desse tipo, a gente não pode trabalhar em aula só com 
nomenclatura, enfim, essas coisas que a gente tá ensinando, mas mostrar pro aluno, né, que isso 
acontece na língua, sabe... tentar exemplificar e trazer o mais próximo possível, não sei... trazer pro 
contexto dele... eu estou sendo repetitiva, mas é uma coisa que eu penso bastante, disso de trazer o 
mais próximo possível do contexto do aluno e mostrar como ele pode utilizar isso... por que é 
importante, e não só mostrar o conteúdo, fazer uma exposição... mas mostrar em que momentos ele 
pode utilizar isso, sabe... eu acho que é a partir disso que se dá a significação do conteúdo, sabe... 
quando não ocorre isso, pro aluno não é algo tão relevante, eu acho que atrapalha, também, na 
aprendizagem, eu acho que o aluno não consegue absorver isso, eu acho que só absorve a partir do 
momento que se torna algo significante. 
 
ESTHER: Eu acho que alguns professores acabam jogando as regras pros alunos, “ah, é assim que 

se escreve, é assim que se formula uma frase”, mas não tem aquela do “por que é assim?”. Ou por que 

a gente escreveria a frase de determinada maneira e não de outra, pra ficar de um jeito mais legal, um 

jeito mais polido... eu acho que é assim, mesmo a partir de contextos, trazer contextos da realidade 

dos alunos e mostrando coisas que são da vivência deles... é estudar bastante a realidade do aluno 

pra tentar explicar como ele poderia ver determinadas situações, analisar determinadas situações, pra 
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que ele não passe por determinados contextos em branco, sem analisar, sem refletir, sabe, ou acabe 

absorvendo coisas que são passadas pra ele sem que ele reflita sobre aquilo. 

4. Tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de língua portuguesa, publicados em 
1998, quanto a Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2018, enfatizam a Análise 
Linguística enquanto eixo de ensino de língua portuguesa. Na BNCC, o Eixo de Análise 
Linguística/Semiótica é um dos quatro eixos para o ensino de linguagem (ao lado dos eixos de Leitura, 
Produção de Textos e Oralidade) e articula, simultaneamente, atividades de leitura e produção textual. 
Em sua opinião, como deve se caracterizar o trabalho de ensino de linguagem que toma o eixo de 
Análise Linguística como base para o trabalho articulado com os demais eixos de ensino? 

ANDRÉIA: Eu acho que, aí voltando, fazendo uma crítica à BNCC, né, que a Análise Linguística, ela 
parece estar muito solta dos outros campos, né... ela parece estar muito isolada, e pro professor que 
faz uma leitura do documento, ele justamente encontra essa dificuldade de fazer uma ligação entre os 
vários eixos, né... e aí a Base em si não dá conta de como efetivar isso, né... mas o professor precisa 
ter em mente a importância de se trabalhar todos esses eixos, porque para o aluno se familiarizar com 
o gênero, pra ele conseguir chegar na produção textual, precisam ser explorados outros níveis, né... 
desde a oralidade, e aí pode envolver questões de pré-leitura, né... que seria, mais ou menos, a 
oralidade, a própria etapa da leitura, né, a leitura-descoberta, eu acho que ela dá, basicamente, conta 
da análise Linguística, porque engloba tudo isso, e aí a produção textual, que seria um momento 
posterior, né... daí ele pegar, fazer essas simulações, a partir de tudo que ele estudou, de explorar todo 
o gênero, e aí sim ele ser capaz de produzir um exemplar, ele mesmo... porque a análise linguística no 
campo, ela mais explora a questão de estrutura, pontuação, bem de gramática mesmo, sabe... é bem 
complicado fazer essa ligação, sabe... 

PRISCILA: Eu acho isso um grande desafio... responder a essa pergunta e fazer isso de fato, por causa 

que, como vou te dizer, a BNCC é um tanto que desorganizada, né, então pra mim articular, seria 

interessante eu voltar a ti... por exemplo, eu estou com o oitavo ano, então eu vou pegar as habilidades 

do oitavo ano e selecionar lá na análise linguística o que eu vou trabalhar, mas não é só isso, por causa 

que o oitavo ano, eu tenho as habilidades do oitavo ano, ele aparece nas habilidades individuais, depois 

o sétimo com o oitavo, ou o oitavo com o nono, e depois do sexto ao nono, então ele tá totalmente 

disperso, em vários lugares diferentes, e por muitas vezes, como tu trouxe no outro questionário, que 

era pra a gente definir, “ah, tal habilidade é de tal eixo”, entende? Tipo, por muitas vezes eu fiquei 

confusa, porque não é totalmente claro, ou às vezes isso é oralidade, mas também pode fazer parte de 

outro eixo, então eu acho que fica um grande desafio pra de fato articular o que ser trabalhado e como, 

de fato, partir dessas habilidades, porque elas deixam muito a desejar. Por exemplo, o nosso campo 

das Práticas de Estudo e Pesquisa, pra fazer as questões lá pro livro... cada questão a gente procurou 

colocar a habilidade, conforme foi combinado, mas às vezes a habilidade não estava dentro do nosso 

campo das Práticas de Estudo e Pesquisa, mesmo que deveria ser contemplada. Ou ela não está no 

ano que a gente tá pensando pra aquelas questões, então é uma grande dificuldade.  

VIOLETA: Eu acho que, quando a gente faz análise linguística, de fato, em sala de aula, a gente meio 
que nem percebe que tá fazendo isso, né, porque a gente acaba, na verdade, trabalhando a produção 
e a leitura, então, por exemplo, o que eu imagino na minha cabeça... que quando a gente leva um texto 
pra a sala de aula, a gente, sei lá, normalmente fica naquela situação: “quem é o personagem principal? 
Qual é o objetivo do texto?”... Mas, se a gente for trabalhar de fato a leitura dele, eu não posso pedir 
pro aluno só o que é o objetivo do texto, né, eu tenho que destacar alguma marca linguística ou alguma 
questão estrutural... “ó, se você ver isso aqui, então você vai entender o objetivo”... então, tendo por 
base essa informação, qual é o objetivo do texto? E isso, de certa forma, tu envolve a análise linguística 
e a leitura, e a própria questão, também, da produção textual, né... ah, escreveu o texto... beleza... mas 
aí tu vai trabalhar a reescrita dele... não dá pra ficar só na questão da pontuação incorreta, ou, “ah, 
escreveu xícara com ch”, sei lá... tem que ir além,,, tipo, por que, ao invés de usar “xícara”, tu não usou 
“recipiente para pôr chá”, sei lá... como vai ficar o efeito do teu texto se tu usar um, ou uma outra 
palavra, ou, como tu pode ampliar teu vocabulário pra tu não repetir “xícara” dez vezes no teu texto... 
não sei, mas ao meu ver isso envolve, também, análise linguística, que vai ampliando, de certa forma, 
o teu conhecimento sobre a língua... e a oralidade que é o que eu vejo que a gente menos trabalha, 
assim, na educação básica, sabe... tipo, não tem uma turma que nunca teve que apresentar um 
trabalho, ou um cartaz, ou um slide, só que os professores nunca ensinam, por exemplo, qual a postura 
que tu tem que ter, como tu tem que falar, porque tu não pode pôr um slide com vinte linhas de texto, 
sabe... ou porque tu não pode ter um slide com fundo branco e a letra em amarelo... isso não é 
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ensinado, isso não é trabalhado, e muita gente não têm noção do que tá fazendo. E querendo ou não, 
isso é um papel, ao meu ver, do professor de língua portuguesa, de todos os professores, na verdade, 
mas do de língua portuguesa em especial, e tem até alguma habilidade na BNCC que fala sobre isso... 
sobre postura, enfim... então isso eu acho que poderia ser trabalhado também. Até, teve um trabalho 
semestre passado, que era de produção e análise de material didático, e daí a gente tinha que fazer 
atividades de leitura e de análise linguística sobre um texto que a gente escolhesse, e era em dupla, 
né, e eu e a minha dupla, a gente teve muita dificuldade em separar quais eram atividades de leitura e 
quais eram atividades de análise linguística, sabe... porque servia pros dois lados, sabe, e estavam 
fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tanto que, no final, a gente deixou tudo junto... mas, enfim, 
que daí, quando a gente vê que a coisa tá acontecendo esses tipos de coisa acontecem, tipo, de tu 
não saber separar o que é leitura, o que é análise linguística, sabe...  

PRISCILLA: Essa pergunta aí é difícil... é bem complicada mesmo... eu acho que... posso responder 
com uma palavra-chave que é “prática”, pelo que eu tenho lido. Eu tenho muito isso na minha cabeça... 
os conceitos ainda estão muito confusos, mas prática é uma coisa, assim, que eu tenho destacado na 
minha mente, assim... é que é bem difícil mesmo dizer...  

MIRELA: Quais são os eixos?... Acho que eu ainda não pensei sobre isso... na disciplina de Didática a 
gente viu muito rápido, sabe, a BNCC... foi... então não sei...  
 
LAISA: É, eu acho que... na Base realmente fala disso, dessa questão dos quatro eixos e que eles 
precisam ser interligados, só que, assim, às vezes, na prática eu acho que isso não acontece de fato, 
a gente percebe que existe uma divisão e que não é fácil, assim, às vezes, fazer essa articulação, então 
eu acho que existem, sim, meios, formas, pra que se consiga ter um trabalho que vai ser proveitoso, 
que vai ter um objetivo concluído dentro do planejamento, mas eu acho que muitas vezes os fatores 
externos influenciam para que as coisas não deem certo, mas eu acho que sim, que a análise linguística 
deveria, deve estar interligada, assim como eu falei da produção textual, acredito que elas estão bem 
próximas, assim, meios pra fazer isso dar certo, eu acho que também, assim, pensaria na questão da 
multidisciplinaridade, também, algo relacionado nesse sentido, pra fazer, de repente, com que essas 
coisas não ficassem tão em caixas separadas, sabe, não só dentro de língua portuguesa, porque eu 
acredito que é possível fazer um ensino de qualidade em diferentes disciplinas, então eu acho que, 
acredito nessa proposta, tentar sair desses quatro eixos sozinhos, sabe... a gente parar de pensar neles 
sozinhos, sabe... por mais que seja difícil e às vezes não dá certo, mas eu acho que existem formas, 
que tem como trabalhar, eu acho, e pensar bem nisso. 
 
ALICE: Vou usar a minha experiência... eu acho que eu não sou capaz de responder a essa pergunta... 
eu acho que o teu próprio trabalho busca tentar ajudar com algumas considerações que são 
importantes pra ajudar no desenvolvimento dessas atividades, então, eu acho que eu coloquei no 
questionário sobre isso, eu não lembro, mas é uma dificuldade que eu tenho, sabe... por exemplo, eu 
estou montando uma sequência didática, eu tenho muita dificuldade de saber como colocar isso, tá, eu 
sei que é importante levar a análise linguística pra a sala de aula, a gente vê isso, a gente observa, 
através de tudo o que a gente analisa no curso, mas como é que põe isso, sabe? Então... é uma 
dificuldade que eu também tenho e eu não sei, realmente, responder a pergunta. É uma carência muito 
grande que eu sinto no curso de Letras, sabe, não sei se é uma experiência pessoal, se isso se reflete 
nos outros colegas... eu já terminei as disciplinas de linguística, mas eu não lembro de nenhuma 
atividade desse tipo, sabe... de pensar a análise linguística na sala de aula, como transpor esse 
conhecimento que a gente desenvolve pra apresentar pra um aluno do ensino fundamental, do ensino 
médio, enfim, então é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade... assim, na minha “ignorância”, no 
que eu tento realizar e o que eu visualizo eu acredito que, pra levar pra a sala de aula eu aposto 
bastante em questões que ajudem o aluno a encontrar no texto, sabe, as respostas pra o que a gente 
tá levando pra a sala de aula, então não é simplesmente trabalhar, ali, a leitura, né, com o aluno... não 
é simplesmente levar esse texto pra ele, mas envolver questões que ajudem ele a criar essa 
independência, que encaminhe e mostre pra onde a gente tá querendo conduzir, então é assim que eu 
imagino que seja um trabalho de análise linguística, não sei... 

 
ESTHER: A gente teve até uma disciplina, semestre passado, de Didática, e a gente estudou um 
pouquinho a BNCC, foi bem superficial, foi uma passada bem rápida que a gente teve, mas acho que 
é como eu respondi na outra pergunta, é levar o texto como unidade, sabe, e tentar ir trabalhando com 
o texto, tanto uma produção textual, como uma questão mais gramatical, de repente, e tentando 
interligar as coisas, fazer sentido, né... 
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5. Franchi (1991) distingue três tipos de atividades que se dão com a língua: atividades linguísticas, 
que se dão no cotidiano do aluno, em suas relações no âmbito familiar, por exemplo; atividades 
epilinguísticas, que se dão por meio da reflexão sobre a própria língua, em que o aluno passa a criar 
hipóteses relativas à estrutura da língua, troca expressões por outras, amplia o seu repertório 
linguístico; e atividades metalinguísticas, por meio das quais o aluno pode formular hipóteses sobre a 
língua, e um dia falar sobre ela, descrevê-la em um quadro nocional intuitivo ou teórico. Considerando 
essa noção, como deve ocorrer o trabalho com a gramática no ensino básico, de modo a ser produtivo 
para o aluno? (Considere pontos como: elaboração de atividades, material didático, determinações ou 
apontamentos de documentos oficiais da área, aulas, recontextualização do objeto de ensino). 
 
ANDRÉIA: Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as três, sabe... porque a partir do momento em 
que a linguística e a epilinguística não forem bem trabalhadas, o aluno não vai ser capaz de realizar 
atividades metalinguísticas, por exemplo. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, porque se não, ele 
não consegue desenvolver todas essas tipologias... [...] Eu acho muito pertinente trabalhar com a 
metalinguagem porque acho que o aluno tem que saber o que ele está estudando... ele tem que saber 
nomear o que ele está estudando, por isso eu acho a metalinguística tão importante. Porque além de 
o aluno fazer essas trocas, essas comparações linguísticas, ele precisa saber dar nome, né. A 
pertinência [de saber nomear] é em próprias questões de vestibular, do ENEM, por exemplo, ele precisa 
saber o que é um substantivo, um verbo, ele precisa saber, sabe... porque se não, pra além do contexto 
da sala de aula ele não vai ter sucesso, sabe... ele não vai conseguir ser feliz nas escolhas dele... 
Precisa ter equilíbrio... em relação à forma de trabalhar e ao tempo destinado...  
 
PRISCILA: Eu acho que os três são muito importantes, mesmo que às vezes a gente pense: “ah, mas 

metalinguística é classificar”. Mas é importante saber a classificação também, não tem como não ser 

importante porque, pra haver uma comunicação e um entendimento eu tenho que falar corretamente, 

se eu começar a falar umas palavras meio tortas, talvez tu não vai entender completamente o sentido 

daquilo que eu quero falar, e isso não tanto no oral, mas mais ainda pesa no escrito, porque a gente 

sabe, por exemplo, o quanto o uso da vírgula pesa no sentido de uma frase, que muda totalmente o 

sentido daquilo que tu quer falar, então eu considero as três importantes, mas acredito que fazendo 

uma ordem, linguística, epilinguística e metalinguística, também seja muito relevante, do que começar 

pela meta, não... começar lá pelo início, porque assim, olhando... exatamente... primeiro tu vai olhar 

pra aquelas escolhas, depois tu vai refletir sobre os sentidos que elas têm, e aí depois tu vai entender 

o suficiente daquilo pra saber classificar sem pensar numa regra, em outra regra... tu vai conseguir 

formular o sentido e ter um entendimento completo sobre o texto, enfim... o que tá sendo trabalhado. 

Resumindo, as três são importantes, e fazendo a ordem de olhar para aquilo, entender o sentido e 

então tu refletir sobre o próprio uso da linguagem, sobre a metalinguagem, pra então tu classificar não 

diretamente, mas de uma maneira que tu tá entendendo o que tu tá fazendo.  

VIOLETA: O que eu vejo, assim, claro, se tu pegar os livros didáticos atuais, não tanto, mas alguns 
mais antigos e, talvez, o que ainda aconteça em sala de aula, é que acaba que as atividades focam só 
no de... são só de natureza metalinguística, né... e tipo, é falar sobre a língua... questão teórica, bem 
gramatical. E o que eu vejo é que essa questão, ela é necessária, tem sim que ter atividade 
metalinguística, mas isso é uma base, é um começo pra todo o resto, sabe... pra eu ir, daí, pras 
atividades epilinguísticas, pro aluno entender o que exatamente ele tá fazendo ali, não só a parte teórica 
da língua, né, e depois, então, ir pras atividades linguísticas, que daí vai envolver todo um contexto 
maior, né, e também não que, necessariamente, seja nessa ordem, né, eu imagino que é possível fazer 
o contrário, talvez mostrar uma situação de contexto da língua, e depois estudar a parte gramatical 
daquela situação, sabe... eu acho que vai depender muito da turma e de como o professor vai querer 
conduzir o trabalho, assim... mas é mais ou menos esse processo que eu imagino... do meta, pro epi, 
e daí pras linguísticas depois.  

PRISCILLA: Eu acho que os três são importantes, são completos... um completa o outro, acho que 
eles são perfeitos e devem ser usados, só que a escola, ela prioriza muito a linguística, ela prioriza 
muito aquilo de “ah, nessa frase, me diz o substantivo”... a pessoa nem pensa, é uma coisa que já tá 
ali, sabe, são as atividades, não rende, então, pra mim, as três são importantes, mas com certeza a 
epilinguística – trazer a reflexão -, e a metalinguística deveriam se destacar ali... essa coisa que tá mais 
ali, essas atividades que são mais, a pessoa nem pensa, ela só olha e já sabe que às vezes nem 
termina de ler a pergunta e já sabe a resposta que tá ali... acho que deveria ser deixado um pouco de 
lado porque é uma coisa que não rende, a gente só vai no automático e acaba sendo uma coisa bem 



172 
 

 
 

frustrante, assim, sabe... as três são importantes, mas essa aqui poderia ser deixada mais de lado, e é 
a que prevalece, sabe, nas escolas...  

MIRELA: Talvez com o aluno produzindo o seu texto e talvez com ele se autocorrigindo com a 
professora, a gramática também, não só... pensando agora, nesse momento, seria isso. 
 
LAISA: Eu acho que, se a gente for dividir por níveis, por exemplo, pré-escola ou... e depois anos finais, 

eu acho que sim, existiria uma diferença, que na pré-escola, talvez a atividade metalinguística eu acho 

que não seja tão pontual assim, mas a atividade linguística vai existir a todo momento, e eu acredito 

que a epilinguística já conteria nos anos iniciais, a partir do processo de alfabetização, claro, e muito 

mais nos anos finais, né... mas óbvio, a atividade metalinguística também vai existir, acredito que mais 

nos anos finais, mas nos anos iniciais vai existir também, mas a atividade linguística em si, ela tá dentro 

de todos os processos, né, mas eu acredito que vai existir uma diferenciação entre elas, e acredito que, 

talvez, também, a metalinguagem a gente vai conseguir enxergar assim, mais nos anos finais, depois 

do 5º e 6º ano, por aí, óbvio que na prática é outra coisa, né, talvez a gente enxergue outros lados. 

ALICE: Eu não sei responder como isso deveria ser trabalhado, mas eu considero que é importante, 

sim, que exista um equilíbrio entre as três atividades, porque... bom, eu considero que pra um aluno 

desenvolver esses conhecimentos e essas habilidades que vão ajudar ele a utilizar isso tudo fora de 

sala de aula, pra que esse conhecimento seja significativo ele tem que aprender essas três coisas, né, 

então eu acho que essa significação só vai ocorrer a partir daí, então eu acredito que sim, deve existir 

esse equilíbrio, eu só não sei como trabalhar. Enquanto eu escutava tua explicação eu pensava no 

vocabulário do aluno, eu pensava, por exemplo, ele entra na escola com um nível de linguagem, e ele 

tem que sair com um nível que eu considero que tenha que ser melhor do que aquele que ele entrou, 

então eu acho que tá dentro disso, sabe, dessas habilidades que a gente tem que fornecer pro aluno. 

Se a gente está preparando o aluno também pra lidar com o mundo ele tem que conhecer essas coisas, 

sabe, ele tem que saber nomear, sabe, ele tem que... 

ESTHER: Eu acho que tem que trabalhar as três, eu acho que a gente tem que realmente fazer o aluno 
refletir muito sobre aquilo, mas não adianta a gente excluir os conceitos, né, também, porque eles vão 
aparecer na vida da gente, né, e a gente vai ter que saber nomear, classificar, enfim... então eu acho 
que a gente tem que trabalhar com os três, mas que tem que ser uma coisa bem... eu fico muito pilhando 
nisso de saber... de estudar a realidade do aluno pra saber inserir isso, sabe, apresentar o conceito 
dentro de uma área que o aluno vá saber refletir sobre, sabe, não adianta nomear, nomear e nomear 
fora da realidade do aluno...então acho que é bem isso... planejar toda uma aula com reflexão naquilo 
que o aluno já tenha um pouco, sabe, que não seja algo totalmente novo pra ele. 
6. Leia a atividade a seguir a fim de analisar em que medida se aproxima de um ensino produtivo de 

língua.  

Observe o uso da palavra “cachorro” nas frases abaixo: 
- Você é um safado, cachorro, sem vergonha! 
- Vem com a “mamãe”, meu cachorrinho! 
 
a) Explique os sentidos da palavra cachorro nas frases acima. 
b) Quais as situações sociocomunicativas em que elas podem ter sido ditas? 
c) Em qual das frases a palavra foi usada em seu sentido mais usual, aquele 
que geralmente damos a ela? 
d) Na frase a palavra “cachorrinho” é um (a) ........................ de cachorro, 
complete a lacuna. 
( ) derivação  ( ) diminutivo ( ) sinônimo  ( ) denotação. 
 

ANDRÉIA: Eu acho que, de modo geral, as atividades não têm uma perspectiva de andaime, elas são, 
assim, mais atividades isoladas, eu acho que, por ter sido um trecho que foi pego, ou frases isoladas, 
eu, por exemplo, não gosto muito de usar frases, porque ali até pergunta quais as situações 
sociocomunicativas que elas podem ter sido ditas... ali as respostas dos alunos podem ser inúmeras, 
porque, como o contexto não tá muito especificado ali, eu posso assimilar vários contextos, sabe... A 
letra d seria uma questão de meta [linguagem]... metalinguagem ali eu não usaria... eu acho que ela [a 
questão] poderia ser melhor estruturada... eu, na verdade, não usaria nenhuma das questões, né... 
porque eu não trabalharia com frases, eu, particularmente, teria medo de levar essas questões para os 
meus alunos, sabe...  
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PRISCILA: Olha, eu não achei essa questão ruim não... não sei se tu fez, tirou de um livro, mas, por 
que assim, ela tá bem como eu comentei antes, a classificação, algo mais gramatical tá lá por último, 
por exemplo, e ela tá de fato perguntando pra explicar o sentido, então vai fazer o aluno de fato ler e 
refletir sobre o significado daquilo que ele tá lendo, e depois, as “situações comunicativas que elas 
podem ser ditas” também é muito pertinente, porque isso reflete muito do contexto que a gente sempre 
diz até, né... aprender a linguagem, os gêneros, é muito importante pra saber se situar dentro de um 
contexto sociocomunicativo, ou seja, nós estamos agora em uma entrevista, eu tenho que me portar 
de uma maneira, se nós sentarmos lá no Kioski, lá na Locadora, a gente pode se portar de outra 
maneira, ou seja, eu sei fazer o uso adequado da linguagem conforme o contexto que eu estou, então 
eu acho que essa questão B também leva a isso. Que, consequentemente, tem a letra C, do sentido, o 
mais usual, ou também poderia aqui trazer a questão do formal e informal, então eu considero que ela 
tem um ensino produtivo. 
 
VIOLETA: Eu achei uma questão bem interessante, eu não acho que ela seja, talvez, tão gramatical 
assim, né, porque trabalha com a questão do sentido, com a situação sociocomunicativa, sentido mais 
usual, menos usual, só o que me preocupa é que, eu não sei se a palavra, sentido mais usual seria o 
ideal, porque, querendo ou não, no Brasil é muito comum a gente chamar alguém de cachorro ou de 
cadela, né, infelizmente, então, dependendo a realidade do aluno, sei lá, talvez pra ele seja mais usual 
cachorro como um xingamento do que cachorro como um animal, não sei, sabe, mas é algo que pode 
aparecer ali... e, na frase a palavra “cachorrinho”, tá, é um diminutivo de cachorro, né, eu achei 
interessante, assim, não sei... claro que essa é só uma atividade, né, parece que falta alguma coisa 
ainda, né, não sei explicar, mas... pra que o aluno realmente saiba onde quer chegar, sabe... tipo, 
olhando a questão, assim, essas atividades... tá, eu achei elas boas, mas eu não sei onde a pessoa 
quer chegar com isso, sabe... eu sinceramente não consegui entender o que o professor quer ensinar 
ao aluno a partir disso ou se ele realmente só quer fazer, sei lá, uma discussão sobre os sentidos da 
palavra, sabe... mas é claro que é só uma questão, então talvez tivesse mais coisas antes ou depois, 
enfim.  

PRISCILLA: Eu acho ela bem interessante, assim, bem... achei produtiva, achei uma boa, só que, eu 
acho que ela ali tem as três, sabe, os três tipos de atividades... eu acho que ali, né, “explique os sentidos 
da palavra cachorro nas frases acima”, ela tá bem explícita sim, dá pra a gente saber, ali, que se trata 
de um homem, ali, e o outro é um cachorro... agora essa B, por conta dessa palavra ali, 
“sociocomunicativas”, talvez o aluno, ele pare um pouco pra pensar, e, mas ela também tá bem clara, 
mas por conta dessa palavra aí o aluno passa a refletir um pouco... aí a C também é bem direta, e a D 
também, né, de acordo com, a D é mais pra metalinguística, né, mais pra pensar, do conceito, 
realmente, da palavra... então eu achei uma atividade muito boa, eu acredito que eu passaria uma 
atividade dessas, claro, eu dificultaria um pouco, né, porque depende do aluno que a gente tá 
trabalhando, mas eu acho ela muito boa, achei ela produtiva, ela mexe com todos, ela é direta também, 
ela faz pensar, e pega um pouco ali do conceito... eu não sei se eu mudaria muita coisa, acredito que 
só dificultaria um pouco pra não ter coisa muito, assim, diretas, assim, na cara. 

MIRELA: Acho que a D é um pouco gramatical, não sei... acho que a A, B e a C refletem mais do que 
a D, acho que... depende... que ali está “explique os sentidos”... “situações sociocomunicativas”... acho 
que ela é adequada sim... a D é mais gramatical, mas as outras me parecem mais... vendo assim, 
agora. 
 
LAISA: Olhando ela assim, a questão, eu acho que a A ali, “explique os sentidos da palavra cachorro 
nas frases acima”, eu não sei se é muito coerente, assim, pedir que os alunos expliquem o sentido, 
porque eu acho que o sentido da palavra é muito amplo, eu acho, pra ti pedir que “explique o sentido 
da palavra”... eu não sei, também, “situações sociocomunicativas”, teria que repensar, né, não sei, eu 
não sei se acho tão adequada assim essa questão... a C, talvez, talvez faça mais sentido, mas... é que 
eu penso assim... “situações comunicativas”, não sei... é interessante, até, assim, de se pensar em 
outra forma, mas eu não sei se explora tanto uma análise, ali, sabe... não sei se eles vão conseguir 
explorar, desenvolver tanto, ali, o que o professor quer que eles alcancem... óbvio, a gente tá pensando 
como se estivesse num livro, né, mas, óbvio, teria que ver pra quem, pra que ano seria ofertada uma 
atividade nesse sentido, acho que isso tem que levar em consideração também... e a D, ela é 
interessante, mas é meio “boba”, assim... ah, ela é legal, ela é a que, talvez, seja a mais coerente, 
assim. Acho que teria que reformular, talvez, ou talvez as frases que foram colocadas também, mas 
existiria alguma forma de ser trabalhada, talvez. 
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ALICE: Eu acredito que ela seja uma atividade coerente com a Prática de Análise Linguística, porque 

eu consegui evidenciar, pelo menos no meu entendimento do que seria uma epilinguística e uma 

atividade metalinguística, que dentro dessas questões que estão nessa atividade, essas atividades são 

contempladas, tem um equilíbrio. Quando a atividade solicita que o aluno imagine em que contexto 

aquelas frases poderiam ter sido ditas, leva o aluno a pensar no sentido, eu considero que seja uma 

atividade epilinguística, não sei se eu entendi errado... mas quando a atividade convida o aluno a refletir 

sobre a palavra “cachorrinho”, e definir se é um sinônimo, um diminutivo, uma denotação, enfim, na 

alternativas que são apresentadas, eu considero que seja uma atividade metalinguística, porque o 

aluno tá sendo induzido a pensar no nome dessa... no nome que é dado pra isso, então acredito que 

tem um equilíbrio, e por isso eu considero que seja uma atividade linguística coerente.  

ESTHER: Acho que... bem difícil... mas eu acho assim, que, pelo pouco que eu já conversei com a 
Fran sobre, acho que ali até tem aquela questão de uma certa sequência, assim, de pensamento pro 
aluno... olha, eu não consegui ver grandes problemas nessa atividade... eu acho que é uma atividade 
ok, assim, não saberia dar algum problema pra ela.  
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APÊNDICE E – PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DE ATIVIDADE DIDÁTICA 

APRESENTADA AOS PARTICIPANTES 

 

 

 

Prezado participante,  

 

contamos com sua gentileza para a elaboração de uma atividade didática, a qual se constitui um 

dos meios de geração de dados da pesquisa de mestrado intitulada “Professores em formação 

inicial e ensino de gramática no contexto escolar: uma análise crítica de discursos”, desenvolvida 

pelo mestrando Romário Volk, sob orientação da Professora Drª Francieli Matzenbacher Pinton. 

A pesquisa objetiva contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas do curso de 

Licenciatura em Letras/Português da UFSM no sentido de conduzir um processo de formação 

mais alinhado e coerente com as perspectivas teórico-práticas que norteiam o ensino de língua 

portuguesa na escola básica. 

Agradecemos pela sua participação! 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE DIDÁTICA 

A partir dos conhecimentos teórico-práticos que você construiu durante a sua trajetória de 

formação docente e levando em consideração os textos 1, 2 e 3, elabore uma atividade didática 

composta por quatro comandos diferentes, que contemple o Eixo de Análise Linguística e que 

pode (ou poderia) ser dinamizada com alunos do ensino básico (anos finais do ensino 

fundamental). Você possui total liberdade para optar por apenas um, dois, ou, até mesmo, três 

textos simultaneamente, contanto que sua proposta resulte em uma atividade didática com 

quatro comandos. 
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Texto 1 

 

(Fonte de consulta intencionalmente omitida pelo autor da pesquisa). 

 

Texto 2 

CEM CRUZEIROS A MAIS 

 Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verificou que o funcionário lhe havia 

dado cem cruzeiros e mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram: entrasse 

na fila. 

 Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de 

vidro: 

 - Tenham paciência, mas está na hora do meu café. 

 Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para encontrar fila maior – não 

conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente. 

No dia seguinte era o primeiro da fila:  

 - Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais. 

 - Eu? 

 Só então reparou que o funcionário era outro.  

 - Seu colega, então. Um de bigodinho. 

 - O Mafra. 

 - Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.  

 - Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. 

 Logo... 

 Ele coçou a cabeça, aborrecido: 

 - Está bem, foi o Mafra. E daí? 

 O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não podia responder pela distração 

do Mafra: 

 - Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na 

recebedoria. O próximo! 
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 O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o cotovelo. Amar o próximo como a ti 

mesmo! Procurou conter-se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indignação - agora iria 

até o fim - dirigiu-se à recebedoria. 

 - O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca trabalhou. 

 - Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem cruzeiros a mais. 

 Informaram-lhe que não podiam receber: tratava-se de uma devolução, não era isso 

mesmo? E não de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu pagamento sem 

guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê? 

 - Mil não: cem. A troco de devolução.  

 - Troco de devolução. Entenda-se.  

 - Pois devolvo e acabou-se.  

 - Só com o chefe. O próximo! 

 O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia seguinte, depois de fazê-lo 

esperar mais de meia hora, o chefe informou-se que deveria redigir um ofício historiando o fato 

e devolvendo o dinheiro. 

 - Já que o senhor faz tanta questão de devolver.  

 - Questão absoluta.  

 - Louvo o seu escrúpulo. 

 - Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele. 

 - Quem disse isso? 

 - Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Recebedoria, parece. 

 - O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe para deixar de ser besta. Pode 

dizer que fui eu que falei. O Araújo sempre se metendo a entendido! 

 - Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos fazer logo o ofício. 

 - Impossível: tem de dar entrada no protocolo. 

 Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser 

besta, o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de cem 

cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do vidro e foi-se embora. 

(SABINO, Fernando. A companheira de viagem. Editora Record, 1977). 

 

Texto 3 

SP não atinge meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam 9,33% em uma 

semana 

 

Capital paulista vai dar início a nova estratégia, de busca ativa de crianças, casa 

a casa. 

 
Por Roberto Paiva, SP2 

30/10/2019 19h29  Atualizado há 5 horas 
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 A cidade de São Paulo não atingiu a meta de vacinação contra o sarampo, e 
os casos da doença aumentaram 9,33% em uma semana, informou a Secretaria 
Estadual da Saúde nesta quarta-feira (30). 
 O balanço mais recente do sarampo mostra que, dos 10.620 casos em todo o 
estado, 6.011 foram registrados na capital. Mais de 90% dos registros da doença no 
país estão no estado de São Paulo. Metade das mortes por sarampo foram de 
crianças de até 5 anos. 
 
Busca ativa 

 A capital paulista vai dar início a uma busca ativa de crianças para vacinação 
contra o sarampo. A recomendação foi dada pelo Ministério da Saúde porque o 
município não atingiu a meta de imunização de crianças de seis meses a cinco anos. 
 Além de São Paulo, outras 115 cidades do estado também terão que fazer o 
mesmo porque não vacinaram todas as crianças. 
 Cada cidade deverá definir como será essa busca ativa, mas, basicamente, 
equipes de saúde vão às casas onde vivem crianças, e verificam quem não tomou 
vacina. Os profissionais indicam o posto de saúde mais próximo para que elas sejam 
imunizadas. 
 
(Disponível em: < https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/10/30/sp-nao-
atinge-meta-de-vacinacao-e-casos-de-sarampo-aumentam-933percent-em-uma-
semana.ghtml>. Acesso em: 31 out. 2019.) 
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ANEXO A – ATIVIDADE DIDÁTICA DE PRISCILLA 

 

Texto escolhido pela participante para motivar a atividade: crônica “Cem cruzeiros a 

mais”, de Fernando Sabino.  

 

01) A partir da leitura da crônica de Fernando Sabino, a situação narrada se refere a uma crítica. Qual? 

 

02) Reescreva o trecho do texto em que pode confirmar sua resposta da questão anterior. 

 

03) O que se refere no trecho “...Amar o próximo como a ti mesmo!” 

(A) uma placa lida em cima do guichê pelo homem que queria devolver o dinheiro. 

(B) frase dita no autofalante do guichê. 

(C) foi dita pela pessoa que bateu com o cotovelo no homem que queria devolver o dinheiro. 

(D) foi um pensamento do homem queria devolver o dinheiro, pois estava muito impaciente com as 

pessoas. 

 

(04) O texto apresenta uma tipologia. Qual? 

(A) descritiva 

(B) narrativa 

(C) dissertativa 

(D) narrativo-descritiva 

(E) dissertativo-expositiva 
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ANEXO B – ATIVIDADE DIDÁTICA DE ESTHER 

 

Texto escolhido pela participante para motivar a proposta de atividade didática: 

notícia “SP não atinge meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam 9,33% em 

uma semana”.  

 
Proposta de atividade didática 

 

Após a leitura do texto, responda: 

1) Qual a função social do texto?  

 

2) Qual o intuito da manchete? Ela destaca alguma informação?  

 

3) O autor expressa sua opinião sobre o assunto em algum momento? 

 

4) Quais recursos linguísticos são utilizados para dar ênfase no problema relatado?  
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ANEXO C – ATIVIDADE DIDÁTICA DE LAÍSA 

 

Texto escolhido pela participante para motivar a proposta de atividade didática: 

notícia “SP não atinge meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam 9,33% em 

uma semana”.  

 

Proposta de atividade - texto 3 

 

1º Momento: Reconhecendo o gênero notícia. 

Com base no seu conhecimento prévio sobre o gênero notícia e após a leitura do texto, marque um X 
na alternativa que apresenta a finalidade do gênero notícia: 

 

A) Apresentar opinião de especialista sobre assunto relevante para a sociedade. 

B) Informar fatos e acontecimentos recentes de relevância local, nacional e internacional. 

C) Narrar uma história que envolve conflito inicial, momento de maior tensão e desfecho.  

D) Crítica de acontecimentos atuais.  

 

2º Momento: Explorando as características e as condições de produção da notícia. 

Com base no gênero textual notícia, leve em consideração tudo que já estudamos relacionados ao 
tema e responda o roteiro de característica da produção desta notícia.  

  

As manchetes ou títulos das notícias empregam verbos no presente ou no pretérito? Por quê?  

No corpo do texto noticiado, qual o tempo verbal, preferencialmente, é empregado?  

O relato é feito em 1º ou 3º pessoa? Justifique. 

Recorre-se ao uso de adjetivos? 

Qual a finalidade de citar a fala de especialistas e/ou das pessoas envolvidas no fato noticiado? 

 

3º Momento: Os títulos das notícias devem ser atrativos para despertar o interesse do leitor. Você diria 
que “SP não atinge meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam 9,33% em uma semana” é um 
título convidativo? Explique.  

 

Com base nas informações apresentadas, sugira um novo título.  

 

4º Momento: As notícias são textos jornalísticos, publicados com a intenção de informar o leitor sobre 
assuntos relevantes da atualidade. Você acha que o texto “SP não atinge meta de vacinação, e casos 
de sarampo aumentam 9,33% em uma semana” possui a relevância necessária para ser publicado 
num jornal de grande circulação? Justifique o seu ponto de vista levantando, pelo menos, dois 
argumentos:  
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ANEXO D – ATIVIDADE DIDÁTICA DE MIRELA 

 

Texto escolhido pela participante para motivar a atividade: crônica “Cem cruzeiros a 

mais”, de Fernando Sabino.  

 

a. O que você compreendeu do texto? Que gênero textual é este? 

 

b. Na frase “- Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo...”, qual 

o valor da conjunção “LOGO” e porquê entendemos o que a personagem quis dizer mesmo que 

ela não tenha completado a frase? 

 

“Informaram-lhe que não podiam receber: tratava-se de uma devolução, não era isso mesmo? E não 

de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu pagamento sem guia? Receber mil 

cruzeiros a troco de quê? 

 - Mil não: cem. A troco de devolução.  

 - Troco de devolução. Entenda-se.” 

 

 

c. Qual o sentido da palavra “troco” no texto? 

 

d. “Receber mil cruzeiros a troco de quê?” troque a palavra “troco” por outra palavra sem mudar o 

sentido. 
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ANEXO E – ATIVIDADE DIDÁTICA DE ANDRÉIA 

 

Texto escolhido pela participante para motivar a proposta de atividade didática: 

notícia “SP não atinge meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam 9,33% em 

uma semana”.  

 

A partir da leitura do Texto 3, responda. 

1) Qual é o contexto de circulação do texto? Quais as marcas linguísticas que comprovam essa 

resposta? 

 

2) Releia o título do texto e o lead. 

 

 

 

 

 

a) A partir dessa leitura, o leitor pode descobrir o tema do texto. Como você o definiria? 

 

  

3) Qual é o objetivo do texto? Assinale a alternativa correta. 

a) Alertar sobre a importância da vacina do Sarampo. 

b) Trazer dados estatísticos do Sarampo no país. 

c) Informar sobre a pouca adesão à vacina do Sarampo em SP e o aumento de casos. 

d) Trazer alternativas para o combate do Sarampo. 

e) Apresentar orientações do Ministério da Saúde sobre o Sarampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP não atinge meta de vacinação, e casos de sarampo aumentam 9,33% em 

uma semana 

Capital paulista vai dar início a nova estratégia, de busca ativa de crianças, casa a casa 
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ANEXO F – ATIVIDADE DIDÁTICA DE PRISCILA 

 

Texto escolhido pela participante para motivar a elaboração da atividade didática: 

tirinha em quadrinhos “Recruta Zero”.  

 

 

1- A respeito do texto, responda: 

A) Qual é o gênero? 

B) Qual é o propósito sociocomunicativo? 

C) Qual seu contexto de produção? 

D) Qual o meio de circulação? 

E) Quem são os consumidores desse gênero? 

  

2- O autor faz uso de algumas marcas linguísticas no texto, como escolhas lexicais e imagens, 

com a intenção de causar determinado efeito de sentindo no leitor. Assim, reflita e responda 

as seguintes questões: 

 

a) Observe a expressão do sargento no primeiro e no segundo quadrinho. Qual reação ele 

expressa? Por quê? 

 

b) Qual a intensão do soldado ao falar “reação alérgica INCOMUM”? Que efeito esse 

adjetivo causou no ouvinte? 

 

c) Qual a intenção do autor ao destacar a palavra “suor”? 
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ANEXO G – ATIVIDADE DIDÁTICA DE VIOLETA 

 

Texto escolhido pela participante para motivar a elaboração da proposta de atividade 

didática: crônica “Cem Cruzeiros a mais”, de Fernando Sabino.  

 

A partir da leitura da crônica “Cem cruzeiros a mais”, de Fernando Sabino, responda: 

1. A pessoa que recebeu cem cruzeiros a mais no Ministério não é nomeada pelo narrador. Portanto, 

diversos recursos de referenciação são usados para retomar essa personagem. Leia os trechos a 

seguir e assinale aquele em que a palavra destacada não se refere a tal personagem: 

 

a) Ele coçou a cabeça, aborrecido [...] (l. 18). 

b) O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não podia responder pela distração do 

Mafra [...] (l. 20-21). 

c) No dia seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o chefe informou-se que deveria 

redigir um ofício [...] (l. 36-37). 

d) Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, 

o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro [...] (l. 49-50). 

 

2. Considerando as alternativas dadas na questão número 1, responda: 

a) A qual personagem refere-se a palavra em destaque na alternativa assinalada na questão 

anterior? 

b) As palavras em destaque nas alternativas A, B, C e D pertencem a qual classe gramatical? 

 

3. A expressão “honesto cidadão” em “Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para dizer-

lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro 

[...]” também é uma forma de se referir à personagem que queria devolver os cem cruzeiros a 

mais. As palavras que compõem tal expressão pertencem a mesma classe gramatical indicada na 

atividade B da questão número 2? Por quê? 
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ANEXO H – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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