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APRESENTAÇÃO

Compreendemos que o Ensino de Língua Portuguesa inscreve-
se como um processo contínuo que estabelece a possibilidade 
de promover a interface entre as diversas vertentes da estrutura 
linguística da Língua, evidenciando as trajetórias do sujeito num 
determinado contexto e que modifica, altera, cria e recria seu idioma e 
suas formas de comunicação em cada situação de uso. É preciso refletir 
sobre as teorias linguísticas da contemporaneidade, com a intenção de 
investigar que propostas são eficazes para o ensino-aprendizagem da 
língua, apurando o olhar sobre o mundo voltado para a constante tarefa 
de questionar a produtividade e a reflexão sobre o que se configura 
como espectro da Língua.

A partir disso, o I Congresso Nacional de Ensino de Língua Portuguesa 
destinou-se aos alunos das graduações e pós-graduações em Letras da 
instituição e de outras universidades, aos pesquisadores da área, aos 
professores da educação básica e superior e à comunidade em geral.

o evento apresentou atividades e discussões relacionadas ao Ensino 
da Língua Portuguesa nos diferentes segmentos de ensino da educação 
brasileira, oportunizando o conhecimento contínuo sobre as variadas 
formas de aplicação e aprendizagem dos recursos linguísticos presentes 
no nosso idioma.

A estrutura do evento consistiu na realização de palestras, mesas-
redondas, sessões temáticas, minicursos, sessões de apresentações 
culturais e musicais, assim como de diálogos entre leitores e escritores. 
o congresso contou com a participação de pesquisadores de diversas 
universidades brasileiras, tais como: UFU-Uberlândia/MG, UECE-
Fortaleza/CE, UFrJ-rio de Janeiro, UFF-Niterói/rJ, UFrrJ-rio de 
Janeiro, IFF-rio de Janeiro, PUC-rio de Janeiro/rJ, SEE-rio de Janeiro e 
da UErJ-rio de Janeiro, com seus diversos campi e com seu colégio de 
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aplicação, o CAP-UErJ. Pesquisadores plurais e oriundos de diferentes 
instituições, com formações e vivências variadas e que tinham como 
premissa maior discutir o ensino de língua portuguesa, tal como hoje 
pode ser “observado”. Sabíamos desde o início o fato de essa não ser 
uma tarefa fácil. Ainda assim, com pesquisadores e discussões de alto 
nível, propusemo-nos à empreitada.

E, para nossa surpresa, enquanto organização, a expectativa de 
público inicial foi largamente superada! Inicialmente, pensávamos em 
aproximadamente 300 participantes; ao final do evento, constatamos 
que todo o nosso trabalho tinha registrado mais do que o triplo de 
inscritos, passando de mil participantes cadastrados. De fato, isso fez com 
que tivéssemos a certeza de que ainda há muitos sujeitos interessados 
em discutir, estudar e pesquisar sobre as formas de ensinar a Língua 
Portuguesa, sobre a Língua Portuguesa em si e sobre a sua relação 
com outras disciplinas teóricas – como a Pedagogia, a Literatura e a 
Linguística. Mais do que isso, tivemos uma certeza ainda maior: há ainda 
muitas “veredas linguísticas” a serem descobertas, trilhadas, contadas e 
recontadas. o trabalho apenas começa.

É nesse contexto que elaboramos o nosso evento direcionando 
algumas vertentes de discussão presentes na conferência de abertura, nas 
mesas-redondas, nas comunicações orais e nas sessões temáticas.

o CoNELP caracterizou-se pelas propostas de abordagens temáticas 
em suas atividades, instigando projetos de pesquisa e propostas de ensino 
que integrem docentes pesquisadores da Graduação, da Pós-Graduação, 
respectivos orientandos e membros da comunidade acadêmica do Brasil 
e professores da educação básica. As linhas temáticas articuladas foram: 
Fonologia e Ensino, Morfologia e Ensino, Sintaxe e Ensino, Semântica e 
Ensino, Estilística e Ensino, Leitura/Texto e Ensino, Português Língua Não-
Materna e Ensino, contemplando, assim, as múltiplas abordagens da 
Gramática no Ensino da Língua Portuguesa.
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Buscando uma maior articulação entre a teoria e a prática, 
destacamos a realização de quatorze minicursos. Tendo sido realizados 
por dezessete pesquisadores diferentes, foram eles os responsáveis por 
aproximar ainda mais a teoria da prática, por oferecer subsídios didáticos 
e exemplificar práticas exitosas em outros contextos. Somente os 
minicursos tiveram mais de trezentos participantes, que refletiram sobre 
concursos públicos, sequências didáticas, literatura, leitura, discurso, 
humor e – claro – ensino. Temas tão diversos quanto os pesquisadores 
que os apresentaram.

Por último, um elemento a mais que nos causa imenso orgulho: as 
comunicações apresentadas no evento. Vindas dos quatro cantos do país, 
com representantes de todas as regiões e estados do Brasil, em quase 
duzentos e cinquenta pesquisadores. Esses “sotaques” foram, certamente, 
co-responsáveis pelo sucesso do evento. Algumas dessas vozes podem ser 
conferidas aqui, materializadas em capítulos de um livro que já nasceu 
“grande”, acompanhando o êxito obtido no CoNELP.

Consideramos que o evento foi marcado pelas extremas contribuições 
e discussões para a área de Letras e as demais áreas afins. Esperamos 
que, a partir dele, outras edições aconteçam, para que o conhecimento 
desenvolvido tanto na esfera da Graduação como na Pós-Graduação das 
instituições envolvidas possa ser expandidos para o fortalecimento da 
tríade “Pesquisa, Ensino e Extensão”. reiteramos, assim, o princípio de 
indissociabilidade que sustenta tais esferas do campo do conhecimento 
nas instituições. É nossa meta estabelecer e fortalecer o intercâmbio entre 
a UErJ e demais instituições de ensino no Brasil, para estabelecermos 
parcerias no que concerne à área de Letras e outras áreas afins do 
conhecimento linguístico.

Como fruto das discussões e reflexões cultivadas ao longo dos três 
dias do CoNELP, temos o prazer e a honra de apresentar o primeiro 
livro da Coleção “Ensino de Língua”, a qual contará com seis volumes 
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temáticos, de acordo com as propostas dos eixos temáticos do nosso 
congresso. É, de fato, a certeza de que sonhar é o primeiro passo. Lá atrás, 
acreditamos no sonho – e ele se tornou mais real do que imaginávamos. 
Que venham os próximos volumes dessa Coleção! Em tempos de crise, a 
UErJ rESISTE!

Também, que venha o II CoNELP, em 2018, na sua primeira versão 
internacional!
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES – DA TEORIA À PRÁTICA – 
O “INÍCIO” E A “CONTINUAÇÃO”

Magda Bahia Schlee B. Fernandes (UERJ/UFF)
Fábio André C. Coelho (UERJ)

Jefferson Evaristo do Nascimento Silva (UFRJ/CNPq/IFF)

No atual estado da discussão científica de nossa área, não há mais 
espaço para dúvidas quanto à importância não apenas da formação 
“inicial” dos futuros professores – efetivada nos cursos universitários, 
estágios, projetos de iniciação à docência e grupos de pesquisa, para citar 
alguns –, mas também de uma formação “continuada” que possa dar conta 
das dinâmicas e transformações epistemológicas, didáticas e linguísticas 
por que passamos todos, nós e o ensino.

Mas, se não é mais necessário reivindicar o discurso de necessidade 
de uma formação “inicial” e de outra “continuada”, ao mesmo tempo é 
possível perceber um certo esvaziamento das iniciativas e propostas, 
de forma a não haver, com o devido rigor, uma formação “continuada” 
para os professores de língua portuguesa. Assim, se no cenário do ensino 
público as iniciativas já são poucas, no cenário do ensino particular elas 
quase inexistem, fazendo com que um importante elo de ligação entre as 
práticas docentes seja perdido. 

Dessa forma, nosso livro, cujo título também define o presente 
texto, tem por objetivo ser mais um esforço no campo da formação de 
professores, de forma a oferecer um material que possa servir como um 
subsídio para a formação – inicial e continuada – dos futuros professores 
de língua portuguesa de nosso país. A tarefa, sabemos, é desafiadora.

Sendo assim, os quinze textos que compõem esse livro são o 
resultado de trabalhos apresentados no I Congresso Nacional de 
Ensino de Língua Portuguesa (CoNELP), realizado de 01 a 03 de junho 
de 2016 na Universidade do Estado do rio de Janeiro. o evento, logo 
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em sua primeira edição, representou um marco nos estudos sobre o 
ensino de língua portuguesa não só por contar com a participação de 
pesquisadores de diferentes instituições brasileiras e de diversas áreas 
teóricas, mas também por significar um ato de resistência diante de 
toda a dificuldade que o ensino público, e particularmente a UErJ, vem 
enfrentando desde então. 

reconhecemos que há um número expressivo de publicações sobre o 
ensino de língua portuguesa no mercado. Contudo, se por um lado, muito 
se tem publicado sobre o assunto, é verdade também que, por outro lado, 
muito ainda precisa ser feito para que os estudos realizados na academia 
transformem-se, efetivamente, em contribuições efetivas para o trabalho 
do professor em sala de aula. Em outras palavras, para que possa se 
transformar em material para a formação continuada desses mesmos 
professores. E é com esse intuito de contribuir para uma renovação do 
trabalho do professor em sala de aula que se publica a presente obra.

o conjunto diversificado de textos apresentados neste livro justifica-
se pela natureza do próprio CoNELP, que se pretendia, desde a sua 
concepção, um espaço dedicado a diferentes visões acerca do ensino de 
língua portuguesa a partir da produtiva junção entre produção científica 
e prática pedagógica. Sabemos existir – e lamentamos reconhecer – uma 
suposta separação, contra a qual nos posicionamos, entre o “discurso 
acadêmico” e a “realidade da sala de aula”. 

Aqui, entretanto, é possível perceber um fio condutor constante nas 
reflexões teóricas e nos relatos de experiências presentes nos textos que 
compõem a obra: problematizar e analisar a realidade do ensino de língua 
portuguesa e também pensar alternativas para as questões relativas ao 
ensino de língua portuguesa, sempre em diálogo com a produção teórica 
e científica. Assim, alguns trabalhos apresentam orientação mais teórica; 
enquanto outros, preocupações de ordem mais pragmática. Toda essa 
diversidade fica explícita nos textos da obra, como se pode ver a seguir.
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o primeiro trabalho “A relevância da linguística na capacitação de 
professores para a formação de leitores na escola”, de autoria de Luciana 
Luciana da Silva Almeida, rysian Lohse Monteiro e Eliana Crispim França 
Luquetti, trata do papel fundamental do professor para a formação de 
leitores e, para isso, defende que a formação docente precisa se apropriar 
das contínuas inovações e estudos que garantam ao aluno uma interação 
funcional e prazerosa com as diversas formas de uso da linguagem. 

Logo a seguir, Vanda Maria Cardozo de Menezes, em seu trabalho 
intitulado “Sintaxe: transitando entre teoria e ensino”, aborda algumas 
noções teóricas fundamentais para orientar o ensino da sintaxe, de 
modo a manter a coerência e a continuidade do trabalho nas diferentes 
séries escolares. Segundo a autora, noções como hierarquia, flexibilidade 
e estabilidade, e categorização prototípica são indispensáveis para se 
alcançar tal objetivo. 

No terceiro texto, “Formação contínua de professores de língua 
portuguesa: os descritores como eixo fundamental para atividades com 
gêneros textuais em sala de aula”, as autoras Danielle Loana Gonçalves 
de Souza e Sílvia de Fátima Pilegi buscam auxiliar o professor de língua 
portuguesa em seu exercício diário de letramento por meio dos gêneros 
textuais. Para atingir esse objetivo, apresentam os passos de uma breve 
pesquisa realizada com alunos de 9o ano, como forma de refletir sobre o 
ensino e a aprendizagem dos gêneros textuais em sala.

“Formação contínua de professores de língua portuguesa: desafios 
e perspectivas” é o título do quarto trabalho. Nele, as autoras Danielle 
Loana Gonçalves de Souza e Sílvia de Fátima Pilegi rodrigues reiteram a 
importância da formação contínua de professores e do posicionamento 
crítico, uma vez que essa formação não pode ocorrer apenas como 
qualificação para o mercado de trabalho ou como forma de suprir 
as lacunas deixadas pela formação inicial, mas como instrumento de 
valorização profissional.



Formação de professores: da teoria à prática, o “início” e a “continuação”  | 14

sumário

No artigo “A compreensão da variação linguística por extensionistas 
alfabetizadores de jovens e adultos: limitações e dilemas pedagógicos”, 
Diego Domingues reflete sobre as lacunas presentes na formação de 
docentes em cursos de licenciaturas no que tange à forma como os 
extensionistas alfabetizadores compreendem e encaminham a abordagem 
da variação linguística em suas aulas.

Já no estudo “A formação do professor para o ensino de língua materna 
na educação de jovens e adultos e as contribuições da sociolinguística 
para prática docente”, os autores Iago Pereira dos Santos, Liz Daiana 
Tito Azeredo da Silva, Tatiane Almeida de Souza e Eliana Crispim França 
Luquetti visam refletir sobre a importância da formação sociolinguística 
do professor alfabetizador para o ensino de língua materna na EJA diante 
da atual conjuntura do sistema brasileiro de ensino.

A coesão é tema do artigo seguinte:  “referenciação cognitiva. 
Compreendendo e praticando” em que Manoel Felipe Santiago Filho 
demonstra aos docentes e discentes de língua portuguesa a importância 
prática da compreensão dos processos coesivos.

o capítulo oitavo, “Ensinando a ensinar nos institutos federais”, de 
autoria de Marilia Siqueira da Silva, tem como objetivo discutir o lugar 
das licenciaturas nos institutos federais – instituições de formação 
prioritariamente técnica, tecnológica e profissional que preparam 
indivíduos para o mundo do trabalho, traçando, para isso, uma trajetória 
histórica da formação docente dos institutos federais no Brasil, mais 
detidamente do IFFluminense.

Em “Diálogos entre linguagem & educação: o professor de língua 
portuguesa diante do contexto multicultural da sala de aula”, Milene 
Vargas da Silva Batista, Joane Marieli Pereira Caetano e Eliana Crispim 
França Luquetti tematizam a formação docente do professor de língua 
portuguesa diante de um contexto escolar que evidencia a realidade 
multicultural brasileira.
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o trabalho de renata Amaral de Matos rocha, por sua vez, “residência 
docente: refletindo e aprimorando o ‘fazer docente’”, cria um ambiente de 
experimentação, a partir de uma discussão teórico-prática sobre o ensino 
de língua materna na escola em uma perspectiva dinâmica, interativa e 
investigativa, com foco no trabalho com a língua em uso, em contextos 
reais de comunicação.

Já em “Discurso do professor sobre o ensino da língua portuguesa 
no ensino fundamental: concepções de linguagem e letramento”, Stefany 
Silva do Nascimento e Tatiane Castro dos Santos buscam identificar, nas 
entrevistas realizadas com dois professores de língua portuguesa do 
ensino fundamental, as concepções de linguagem e letramento que se 
apresentam nas suas falas e como eles lidam com as mudanças referentes 
às políticas educacionais.

Na sequência, Talita Yosioka Collacio, autora do estudo 
“intercompreensão no ensino de línguas: olhar a língua do outro para 
refletir sobre a própria língua”, apresenta os resultados de uma atividade 
elaborada com base na intercompreensão em línguas românicas e 
aplicada nas aulas de língua portuguesa para uma turma da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) do munícipio de Santo André, SP. o objetivo 
foi mobilizar o conhecimento dos alunos no idioma materno para a 
compreensão de enunciados em línguas românicas desconhecidas.

o trabalho de Welton Pereira e Silva, “A formação do professor de 
português e literatura frente à era digital: desafios e responsabilidades” 
tem como objetivo apresentar algumas reflexões acerca da formação 
do professor licenciado em Letras com enfoque em língua portuguesa 
e suas respectivas literaturas frente à chamada Era Digital.

A seguir, heloana Cardoso retondar em seu trabalho intitulado “Escrita 
e poder: ensino da língua como exercício da cidadania” reflete sobre o 
ensino da escuta, da escrita e da leitura da língua portuguesa como forma 
de exercício da cidadania plena e de entendimento da realizada social.
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Encerrando a obra, o texto de Fabrícia Vellasquez Paiva, “Memórias 
e identidades em ‘escritos de si’: os letramentos possíveis nos cadernos 
reflexivos da licenciatura em educação do campo da UFrrJ”, analisa 
as produções conhecidas como ‘cadernos reflexivos’, elaboradas pela 
primeira turma de licenciados do Curso de Licenciatura em Educação 
do Campo da Universidade Federal rural do rio de Janeiro. Usando 
como aporte teórico a teoria semiolinguística, a autora busca resgatar a 
estória dos educadores como forma de compreender o processo por que 
passam as relações sociais. 

Com tal variedade de temas e abordagens, a presente obra oferece um 
panorama da grande diversidade de pesquisas atualmente em curso sobre 
o ensino da língua portuguesa em diferentes universidades do país. Temos 
a certeza de que a divulgação desses textos contribuirá sobremaneira para 
o aprofundamento das questões relativas ao ensino de Língua Portuguesa. 
Desejamos, assim, uma boa leitura e um bom aproveitamento da obra.



Formação de professores: da teoria à prática, o “início” e a “continuação”  | 17

sumário

A RELEVÂNCIA DA LINGUÍSTICA NA CAPACITAÇÃO DE 
PROFESSORES PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES NA ESCOLA

Luciana da Silva Almeida (Uenf)
Rysian Lohse Monteiro (Uenf)

Eliana Crispim França Luquetti (Uenf) 

Introdução

Uma importante prerrogativa ao tratarmos de ensino de Língua 
Materna e formação de professores dos anos iniciais é a de melhorar o 
desenvolvimento linguístico no contexto escolar, bem como ampliar o 
conhecimento nessa área, promovendo assim uma reflexão acerca dos 
problemas relacionados ao uso da linguagem, a fim de que os educadores 
possam trabalhar de forma contextualizada com a realidade dos alunos 
e da escola.

Alias, quando analisamos o Indicador de Alfabetismo Funcional – 
INAF, percebemos que as metodologias de ensino de língua e leitura são 
postas em xeque. De acordo com Luquetti, Castelano, Crisóstomo (2013, 
p. 111), “o saldo na escola é de um ensino de português que não consegue 
alfabetizar convenientemente o aluno e não o prepara na tarefa da escrita 
e da leitura”.

Essa realidade nos leva a questionar sobre a forma como a escola 
vem conduzindo o processo de letramento, e sobre o fracasso escolar, 
que se deve em grande parte pela discriminação das variantes linguísticas 
utilizadas pelos alunos. A escola insiste em instituir uma linguagem padrão, 
estigmatiza e nega a cultura do aluno. o que gera, quando não uma evasão 
escolar, uma aprendizagem descontextualizada.

Nesse contexto, esse estudo objetiva avaliar as políticas de ensino 
de língua e leitura que são implementadas em escolas da rede pública 
do município de Campos dos Goytacazes, bem como as implicações da 
formação de professores nesse processo de ensino e aprendizagem. 
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É importante ressaltar que compreendemos como uma Política de 
Língua a inserção de metodologias que permitam que os ‘falares’ dos 
diversos grupos sociais presentes numa sala de aula fluam, deixando de lado 
o normativismo, que impõe o falar culto como superior e único aceitável.

ora, não queremos aqui defender que não se deva ensinar gramática, 
e que a forma culta não seja apresentada aos alunos. Entretanto, sugerimos 
que haja uma revista no modo como esse trabalho vem sendo realizado. 
Sugerimos que haja uma atenção e respeito aos falares dos alunos, como 
defende Freire (2001) ao afirmar que um “educador que não seja sensível à 
linguagem popular, que não busque intimidade com o uso das metáforas, 
das parábolas no meio popular, não pode comunicar-se com os educandos, 
perde a eficiência, é incompetente.” (p. 29)

Paulo Freire (2001) defende que haja respeito pela cultura do aluno, 
pela linguagem que ele trás, que é diferente da norma considerada culta, 
mas, que é preciso mostrando para a classe que aprender essa norma culta, 
como defende também Soares (1989) é uma forma de lutar contra processos 
de dominação, imposições das classes dominantes e exercer a cidadania. 

Pela mesma via, acreditamos na importância de se investir em 
políticas de leitura mais eficazes. Em metodologias que atendam as 
exigências propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacional – PCN, que 
sugere que “formar um leitor competente supõe formar alguém que 
compreenda o que lê; que possa aprender a ler também o que não está 
escrito, identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre 
o texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem 
ser atribuídos a um texto” (1997, p. 36)

Compreendemos dessa forma que uma Política de Leitura seja 
investir em metodologias que institua o texto na escola numa perspectiva 
reflexiva, tornando a leitura uma atividade prazerosa e cotidiana. Para 
Bajard (2005) o educador tem um papel fundamental nesse processo de 
mediação do texto e seus alunos. 
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Nessa perspectiva, a leitura é tratada como importante instrumento 
social, que precisa ser conduzida de forma significativa no processo de 
aprendizagem. E o educador precisa buscar meios de criar no aluno uma 
nova dinâmica de leitura, que não seja exclusivamente acadêmica, mas 
cotidiana e prazerosa, oferecendo ao mesmo tempo situações que o 
permitam refletir sobre variadas formas de uso da linguagem.

A pesquisa foi realizada com professores e futuros professores de duas 
escolas públicas do Município de Campos dos Goytacazes que oferecem o 
Curso Normal Médio de formação e professores, visto que esses são os 
profissionais que atuam nas bases da educação do município. 

Sabemos que o docente deve estimular e desenvolver a capacidade 
leitora dos alunos desde a Educação Infantil, pois a criança já se 
encontra no universo letrado que continuará sendo ampliado na escola. 
Dessa forma, os professores precisam se constituir como leitores e 
incentivadores da leitura no âmbito escolar a fim de que se desenvolvam 
essas competências e habilidades linguísticas.

Nesse sentido, este projeto tem como objetivo averiguar por meio 
de observações juntamente com entrevistas realizadas, as percepções 
dos professores em torno das políticas de ensino de língua e leitura, e 
a percepção dos alunos/futuros professores em relação à formação de 
leitores na escola. 

os professores precisam compreender a importância de uma Política 
de Língua que procure proporcionar ao aluno uma aprendizagem mais 
dinâmica por meio de novas práticas de ensino e materiais adequados, que 
facilitem a aprendizagem e desenvolvimento linguístico do aluno, ampliando 
seu interesse pelo conhecimento apresentado. o reconhecimento da sua 
importância é a ponte para sua autonomia perante a sociedade. 

Para Soares (1989), uma escola que queira assumir seu papel 
social, deve levar o aluno a compreender o lugar que seu dialeto ocupa 
nas relações sociais, o porquê de ser estigmatizado, e dar a ele, assim, 
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condições para participar de debates políticos e buscar uma estrutura 
social menos preconceituosa. A autora ressalta que “as relações entre 
linguagem e classe social tem, forçosamente, de estarem presentes, numa 
escola transformadora, na seleção e organização do conteúdo, na escolha 
de métodos e procedimentos de ensino e na determinação de critérios de 
avaliação da aprendizagem.” (p. 73)

Kramer (1999) também destaca que precisamos formar leitores 
críticos, para assim consolidarmos a cidadania. E que “a formação de 
leitores passa também pela ampliação do seu espectro cultural e de 
informações como o acesso a bibliotecas, exposições, feiras de livros, 
museus, teatros, cinemas, espetáculos musicais e de dança.” (p. 135) De 
acordo com a autora, as políticas educacionais deveriam priorizar políticas 
públicas de investimento em leitura, escrita e cultura.

os cursos de formação de professores, como por exemplo, o Curso 
Normal Médio, precisa inserir essas novas possibilidades na mediação 
do conhecimento. Na busca pela melhoria da qualidade da educação, a 
formação docente tem sido tema central nos debates atuais, trazendo 
em destaque o papel do professor e, consequentemente, sua formação 
continuada. Dessa forma, novas responsabilidades são colocadas para 
o professor, não bastando apenas conhecer uma área específica do 
conhecimento, mas também saber dialogar com diversas áreas de 
saberes, a fim de promover uma mediação interdisciplinar através das 
novas tecnologias que estão presentes em todos (ou quase todos) os 
setores da vida em sociedade. Faz-se necessária uma compreensão ampla 
da educação com uma visão social, democrática e multicultural. 

Nessa perspectiva, uma educação para a cidadania e democracia, 
como de fendia Freire (2001), torna-se cada vez mais possível. As 
instituições de ensino promovem o desenvolvimento de processos de 
ensino-aprendizagem que despertam o desejo de aprender dos alunos, 
construindo um ser crítico e reflexivo em relação ao conhecimento.
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ALFABETIZAÇÃO OU LETRAMENTO?

Atualmente, fala-se muito sobre o letramento no sistema de ensino, 
mas, na verdade, existe pouco esclarecimento por parte dos profissionais 
da educação sobre o tema. De acordo com Soares (2009), o uso do termo 
letramento, surgiu no vocabulário da Educação e das Ciências Linguísticas, 
na década de 1980. 

Soares (2009) foi uma das precursoras dos estudos do letramento no 
Brasil e explica que foi em meados dos anos 80 que se dá o aparecimento 
do termo no país, ao mesmo tempo que illettrisme na França, litteracy 
nos Estados Unidos e Inglaterra e literacia em Portugal, para se distinguir 
este fenômeno da alfabetização. Essa distinção se mostrava necessária, 
principalmente, em países desenvolvidos, pois a população, em grande 
parte, já dominava o sistema de escrita, já estava alfabetizada, sendo 
necessário então, caracterizar e avaliar o domínio de competências, 
incluindo leitura e escrita, em práticas sociais situadas.

Como evidenciamos, o termo letramento surgiu como uma tradução 
da palavra inglesa literacy e Soares (2009) esclarece a questão etimológica 
dessa palavra: 

Etimologicamente, a palavra literacy vem do latim 
litera (letra), com sufixo – cy, que denota qualidade, 
condição, estado, dato de ser (...). No Webster’s 
Dictionary, literacy tem a acepção de ‘the condition 
of being literate’, a condição de ser literate, e literate 
é definido como ‘educated; especially able to read 
and write’, educado, especialmente, capaz de ler e 
escrever. ou seja, literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita 
nesse conceito está à ideia de que a escrita traz 
consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, 
cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que 
seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a 

usá-la (SoArES, 2009, p. 17).
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Nesse contexto, Soares (2009) também diz que fazer uso da tecnologia 
da escrita e da leitura e, além disso, utilizá-las em práticas sociais de leitura 
e escrita produz sérias consequências na vida de um indivíduo, como:

(...) altera seu estado ou condição em aspectos sociais, 
psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e 
até mesmo econômico; (...). o ‘estado’ ou a ‘condição’ 
que o indivíduo ou o grupo social passam a ter, sob o 
impacto dessas mudanças, é que é designado literacy 

(Ibidem, p. 18)

Dessa forma, compreendemos o termo letramento não como 
substituto, mas aliado ao conceito de alfabetização, objetivando articular o 
processo de aquisição da leitura e da escrita com o uso das práticas sociais 
que as envolvem. Letramento é, portanto, o estado ou a condição que 
um grupo social ou um indivíduo adquire como consequência de ter-se 
apropriado da língua escrita e de ter-se inserido num mundo organizado 
com base na cultura escrita (SoArES, 2009).

Entretanto, no Brasil, parece não haver, em muitas ocasiões, a 
distinção entre alfabetização e letramento, devido à intensa busca de 
se verificar os índices de alfabetização, em primeira instância, para, a 
partir deles, tentar erradicar os índices de analfabetismo. Diante dessa 
busca e da necessidade de também caracterizar as competências de 
leitura e escrita da população, esses dois conceitos, por ora, sobrepõem-
se, mesclam-se e, frequentemente, confundem-se. 

DA LEITURA DO TEXTO PARA A LEITURA DE MUNDO

É no professor que se depositam as esperanças de ainda se ter uma 
sociedade de leitores. Porém, não se pode negar a importância da leitura 
e da escrita na formação, tanto do educando quanto do educador, pois 
através delas acreditamos poder construir uma sociedade com pessoas 
mais críticas, participativas e questionadoras.
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Para melhorar nossos cursos de formação de professores, é preciso 
investir na formação continuada, e os professores devem ser sujeitos 
reflexivos de sua própria prática.

Nas palavras de Freire (1996, p.23) que diz que “desde os começos 
do processo de formação, vai ficando cada vez mais claro que, embora 
diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem 
é formado forma-se e forma ao ser formado”, refletimos acerca dos 
processos de formação de professores, tanto iniciais quanto contínuos. 
Estes são construídos e perduram por toda a vida do professor.

Diante disso, pensar a centralidade da escrita como ponto de 
convergência interdisciplinar e de diferente ponto de observação 
epistemológica, decorre do entendimento da escrita como direito social 
que deveria permitir a todos aprendê-la em seus diversos usos e práticas 
sociais. Mas não apenas como um sistema abstrato e descontextualizado. 
É preciso que as pessoas percebam que a escrita está a serviço delas, pode 
e deve ser usada como prática social para se alcançar um objetivo. Pois, “a 
leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” (FrEIrE, 
1994, p.11). Esta assertiva tende a determinar que este processo precisa 
estar inserido no contexto do educando. 

A questão sobre o que ensinar e de como ensinar diante dos padrões 
linguísticos instituídos nos remete às variedades linguísticas e ao português 
brasileiro muito discutido por Bagno (2006). Para ele, o ensino da gramática 
tradicional contribui para a legitimação de preconceitos sociais, revelando 
o tipo de sociedade em que ela surgiu, ou seja:

[...] preconceitos que vem sendo sistematicamente 
denunciados e combatidos desde o início da era moderna 
e mais enfaticamente nos últimos cem anos. Como 
produto intelectual de uma sociedade aristocrática, 
escravagista, oligárquica, fortemente hierarquizada. A 
gramática tradicional adotou como modelo de língua 
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“exemplar” o uso característico de um grupo restrito 
de falantes: do sexo masculino, livres (não-escravos), 
membros da elite cultural (não letrados), cidadãos 
(eleitores e elegíveis), membros da aristocracia política e 
detentores da riqueza econômica (BAGNo, 2006, p. 12.)

Bagno (2006), nesta denúncia que ainda é legitimada em práticas 
atuais, reflete sobre um novo horizonte para o ensino da Língua Portuguesa 
ou como ele mesmo se refere para o ensino do Português brasileiro:

o profissional da educação tem que saber reconhecer 
os fenômenos linguísticos que ocorrem em sala de aula, 
reconhecer o perfil sociolinguístico de seus alunos para, 
junto com eles, empreender uma educação em língua 
materna que leve em conta grande saber linguístico 
prévio dos aprendizes e que possibilite a ampliação 
incessante do seu repertório verbal e de sua competência 
comunicativa, na construção de relações sociais 
permeadas pela linguagem cada vez mais democráticas e 
não-discriminadoras (BAGNo, 2006, p. 4).

Sendo assim, a escrita também deve ser entendida como maneira e 
meio de reconhecimento social.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente fizemos uma avaliação das escolas que aderiram ao 
projeto, Colégio Estadual João Pessoa e ISEPAM. Em seguida, identificamos 
os alunos e professores através de dados levantados na escola. 

Para nortear nosso trabalho, foram feitas leituras e levantamentos 
bibliográficos, objetivando confrontar a teoria com a realidade.

o levantamento de dados e informações das escolas foram feitas 
em dois momentos, durante uma entrevista, considerando linguagem 
oral e escrita. o primeiro momento é o da gravação em áudio da fala 
dos informantes, educadores formadores de professores e professores 
em formação, e, suas respectivas produções escritas, sobre aquilo que 
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se expressaram. Para isso, tanto na manifestação oral do entrevistado, 
quanto na produção escrita, serão concretizadas através cinco tipos 
discursivos, a saber: narrativa de experiência pessoal (NEP), no 
qual, o informante é levado a contar um fato curioso, engraçado ou 
constrangedor que ele tenha vivenciado durante sua docência ou vida 
escolar; narrativa recontada (Nr), nela informante é levado a contar um 
fato curioso, engraçado ou constrangedor que um aluno ou um amigo 
tenha contado para ele; descrição de local (DL), o informante é levado a 
descrever algum local, um lugar que ele goste de estar, de frequentar; 
relato de procedimento (rP), o informante é levado a explicar os 
procedimentos adequados para execução de alguma tarefa; e relato de 
opinião (ro), em que o informante é levado a exprimir sua opinião sobre 
o que ele pensa sobre a formação de leitores em sua escola, e o que 
ele, enquanto educador, ou futuro educador poderá fazer para mudar a 
realidade descrita.

Nessa perspectiva, pudemos observar, também, a relação que os 
educadores e alunos possuem com a escrita, e os professores se mostraram 
muito à vontade para falar e expor suas opiniões sobre o processo de 
formação de leitores. Entretanto, alguns professores, na hora de realizar o 
registro escrito, se mostraram bastante desconfortáveis em ter que expor 
suas produções escritas.

Nesse momento nos colocamos a refletir sobre as práticas formativas 
desses docentes, já que eles mesmos mostram não ter uma confiança no 
que diz respeito a linguagem escrita.

A questão que nos interessa analisa aqui, diz respeito à formação 
de leitores no ambiente escolar. Analisaremos primeiro a fala de três 
professoras: 

Professora 1: Quanto à formação de leitores em minha 
escola, acho que falta interesse dos alunos, mas a 
biblioteca está bem equipada, com bons livros e aos 
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poucos eles estão chegando. Leitores não se formam 
de repente, acho que desde cedo (crianças) tem que 
incentivar para que continue na adolescência.

Professora 2: A formação de leitor na escola é importante 
para o futuro do aluno. o que acho que prejudica é a 
falta de tempo para se dedicar a leitura dentro da escola. 
Incentivo há. Na escola há uma boa biblioteca. Damos 
incentivo aos nossos alunos, mas isso é pouco.

Professora 3: Formar um leitor tem sido cada vez mais 
difícil, por mais que as escolas tentem, trabalhem 
projetos, a criança não se interessa muito em ler. Estamos 
cercados pela tecnologia e isso é mais atraente do que os 
livros. É necessário formar os leitores desde pequeninos, 
com as primeiras leituras de imagens para que a criança 
seja estimulada e quem sabe venha a ser um leitor ávido 
ou apenas um leitor...

Logo no primeiro contato com os docentes, explicitamos que nossa 
pesquisa tratava da importância de se formar leitores críticos, e de como 
esse processo se realiza na escola, que é o local favorável para isso.

Notamos também que há certa transferência de responsabilidades na 
fala das educadoras. “Formar leitores é importante, mas isso deve começar 
na educação infantil.” Dessa forma, deixam implícito que se exoneram 
dessa função, já que os formandos encontram-se no ensino técnico e, a 
fase para se criar esses hábitos (supostamente) já passou.

observamos nas falas das docentes, que consideram a formação de 
leitores muito importante, mas que não há tempo nem espaço em suas 
aulas para trabalhar essa questão. Entretanto, notamos uma divergência 
na fala das professoras, mesmo dizendo que não se atêm as questões 
de formação de leitores, por motivos diversos, é unânime na fala das 
professoras que existe um incentivo para que os alunos tornem-se 
frequentadores da biblioteca e, percebam a importância da leitura, mas 
que os alunos não demonstram interesse.
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A partir desses relatos, passamos a entrevistar os alunos do Curso 
Normal Médio, de Formação de professores. E, da mesma forma, 
procuramos saber entre os professores em formação, o que eles pensam 
sobre a formação de leitores no ambiente escolar, bem como, quais 
metodologias eles posteriormente, enquanto professores, pretendiam 
adotar para formar leitores. Seguem alguns relatos:

Aluno 1: A escola ajuda, tem boas “condições” mas 
falta muita organização. Além de bons e muitos livros, 
deveriam nos dar direito para lermos os livros da escola.

Aluno 2: Um relato de minha opinião é o fato da escola 
não proporcionar recursos para sermos escritores ou 
professores exemplares, pois como futuros professores 
devemos relacionar a sociedade e as metodologias de 
forma concomitante como vemos com nossa professora 
de português, pois ela estimula a sermos curiosos e 
pesquisadores.

Aluno 3: Aqui na escola não temos nem um incentivo a 
leitura. o atendimento é péssimo e o acesso aos livros é 
restrito. Quando eu for professora talvez nada eu consiga 
fazer para mudar isso. Pois há muitos impedimentos.

Algumas alunas demonstraram em suas falas não compreender a 
importância de formar leitores críticos para o exercício da cidadania. 
o mais impressionante, foi ouvir dos educandos que eles não possuem 
acesso às obras da biblioteca. 

Algumas alunas demonstraram compreender que formar leitores 
e escritores é importante, mas que eles, como futuros professores, 
estavam sendo privados de desenvolver essas habilidades e, que se 
sentiam inseguros para desenvolver atividades dessa ordem em suas 
futuras classes. Um dos alunos mostra ainda conformação com a 
realidade que se tem ao declarar que no futuro “talvez nada possa fazer 
para mudar essa realidade” que é tão distante dos objetivos propostos 
pelos PCNs e rCNEIs.
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A partir da fala dessas professoras e futuros professores, observamos 
que a quando se trata do incentivo a leitura, a formação de leitor na 
escola não tem um espaço bem estabelecido, ficando, muitas vezes, 
esquecido. As duas escolas possuem bibliotecas bem equipadas, com 
livros contextualizados, porém, não há um incentivo para que os alunos 
procurem a biblioteca. 

observamos também, que os professores não são, na maioria das 
vezes, leitores, e por isso, não são incentivadores, ou simplesmente não se 
envolvem com a questão da leitura na escola.

No que tange aos professores em formação, algumas demonstraram 
não reconhecer a importância que a leitura tem na formação do indivíduo. 
outras demonstraram reconhecer a importância que a leitura tem na 
formação, apesar de não receberem esse incentivo em sua formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Questões relacionadas à formação de professores tem sido objeto 
de estudo de muitos estudiosos da educação. o que se nota é uma 
necessidade cada vez maior com relação à formação continuada do 
professor, já que, no campo educacional, as mudanças são cada vez mais 
intensas, de forma que só o Curso Normal Médio e/ou graduação não 
consegue dar conta das necessidades que, na prática, vão surgindo. 

A partir dessa vivência, identificamos pela fala dos entrevistados 
uma transferência de responsabilidades, uma vez que, as justificativas 
apresentadas sempre apontam para terceiros fatores. A forma 
como explicitam relatos de suas práticas docentes se apresentou 
de acordo com aquilo que consideram necessário para o alcance do 
conhecimento. As professoras apresentaram dificuldade em expressar 
suas ideias referentes à leitura, e no momento da escrita, demonstraram 
insatisfação e dificuldade, deixando perceptível a necessidade de uma 
capacitação continuada.
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os professores, de modo geral, em suas respostas, deixaram-
se guiar pelo senso comum, no qual uma acomodação se estabelece, 
percebemos a necessidade de transgredir a estrutura estável e tornar 
a aquisição de conhecimento para os alunos, mais significativo para sua 
vida escolar e social.

Portanto, através desse trabalho de pesquisa, estamos contribuindo 
para uma discussão que é de extrema relevância para avançarmos no 
campo da formação docente e também da formação de leitores.
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SINTAXE: TRANSITANDO ENTRE TEORIA E ENSINO
Vanda Maria Cardozo de Menezes (UFF)

Introdução

Que teoria será adotada?  Essa indagação é feita com frequência 
por nossos alunos da graduação em Letras na UFF, na primeira aula da 
disciplina Sintaxe I. 

A pergunta é muito positiva, porque já demonstra preocupação 
com a fundamentação teórica, sem a qual a descrição dos fenômenos 
linguísticos pode perder o rumo, sob risco de tornar-se inconsistente ou 
até mesmo caótica. Em resposta à pergunta, portanto, não podemos dizer 
que nenhuma teoria será adotada. 

Tampouco diremos que vamos seguir uma dada teoria, com receio de 
que deixemos de apresentar-lhes um curso básico de sintaxe que lhes seja 
útil tanto à continuidade dos estudos, quanto à sua formação profissional 
como professores de língua portuguesa. 

Como conciliar esses objetivos? 

Entendemos que, no planejamento do ensino de sintaxe, não podemos 
ignorar os estudos realizados pela tradição, nem deixar de incorporar as 
necessárias e importantes reformulações advindas das reflexões feitas 
pelos gramáticos e pelos estudiosos mais recentes. Não é algo simples 
de ser realizado, é importante contar com uma base teórica para que 
possamos realizar essa “costura” e para que possamos utilizá-la no ensino 
e para o ensino da língua portuguesa.

Assim sendo, focalizaremos a seguir algumas noções teóricas que 
representam pontos de convergência entre muitos estudos sintáticos de 
diferentes tendências e que, por essa razão, as consideramos básicas. São 
as seguintes: hierarquia (relação e função); instabilidade e estabilidade 
(variação e norma); e categorização prototípica.
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Essas noções vêm sendo atualizadas com o desenvolvimento dos 
estudos linguísticos; elas deixaram, por exemplo, de ser associadas a uma 
entidade autônoma, que seria a língua sob a perspectiva estruturalista mais 
radical, independente de seus falantes, e passaram a ser compreendidas, 
sob as perspectivas funcionalista e sócio-cognitivista, como relativas a 
propriedades da língua em funcionamento nas atividades discursivas 
realizadas por sujeitos que somente se fazem “sujeitos” na interação, ou 
seja, “sujeitos coletivos”, social e cognitivamente. 

A noção de hierarquia

Givón (1995, p.177-179), na introdução de uma obra que apresenta 
os fundamentos para uma gramática funcionalista, argumenta que 
a noção de hierarquia advém de uma evidência estrutural e que não 
cabe negá-la, devendo, porém, ser bem entendido que o conhecimento 
acerca de constituintes e de outros fatos da estrutura sintática de uma 
língua não deriva apenas desse tipo de evidência, mas também de nosso 
conhecimento sobre a organização funcional das categorias gramaticais. 

A respeito das noções de estrutura e função, advindas da noção de 
hierarquia gramatical, Castilho (2010) observa:

A estrutura sintática da sentença fundamenta-se nos 
arranjos lexicais de que ela é formada, os sintagmas, 
bem como nas funções que decorrem do relacionamento 
entre esses sintagmas, especificadas pelo verbo ou por 
outro predicador. Será conveniente, portanto, distinguir 
na sentença uma estrutura sintagmática e uma estrutura 
funcional (CASTILho, 2010, p.249).

No ensino de sintaxe, estaremos, pois, aplicando a noção de hierarquia 
sempre que mostrarmos que as palavras se relacionam e constroem 
unidades em um outro nível, formando novas unidades – os sintagmas – , 
que assumem funções decorrentes da relação estabelecida. Apresentamos, 
a seguir, um exemplo, extraído da página eletrônica do aplicativo Google, 
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a partir da busca feita pela expressão “madeira de demolição”, em 30 de 
maio de 2016: “A oficina de Minas aceita qualquer projeto e o executa em 
madeira de demolição”.

Tomemos as palavras madeira e demolição, usadas na segunda 
oração. Cada uma delas, separadamente, poderia ser usada em outras 
construções (a madeira está podre, o engenheiro iniciou a demolição 
do prédio, etc.); no exemplo, entretanto, elas compõem uma unidade 
referencial na construção madeira de demolição. Essa construção 
participa de outra construção em outro nível, assumindo a função de 
adjunto em relação ao verbo “executar” – e o executa em madeira 
de demolição. Nesse processo de construção de novas unidades, 
observamos não apenas a ordem das palavras, mas também o papel 
dos conectores – as preposições em e de na construção dos sintagmas, 
também dispostos em níveis, que assim poderiam ser representados: 
[em madeira (de demolição)].

outras observações sobre a estruturação sintática do período 
exemplificado poderiam ser acrescentadas, mas apenas queremos aqui 
demonstrar a aplicabilidade da noção teórica de hierarquia e a proposta 
de buscarmos estratégias de ensino da sintaxe que levem os nossos alunos 
à compreensão e apropriação desse modo de organização da língua. 

Não devemos esquecer, porém, que toda essa operação de construção 
sintática tem motivação cognitiva e comunicativa, no sentido de alcançar 
maior produtividade e eficiência na construção de enunciados. 

A separação comumente feita entre léxico e gramática pode levar 
ao entendimento de que apenas as expressões nominais promovem 
referenciação. De fato, os nomes estabilizam de maneira condensada 
uma dada referência, assim criando objetos de discurso que emergem 
e se elaboram progressivamente na dinâmica discursiva (MoNDADA; 
DUBoIS, 2003), mas não podemos deixar de observar que esses objetos 
de discursos serão referidos pelos nomes como termos das predicações 
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(NEVES, 2011, p.75). Essa inter-relação entre léxico e sintaxe na atividade 
discursiva é assim apresentada por Azeredo (2013, p.55): “As palavras não 
significam sozinhas; sua capacidade de exprimir um significado comum 
aos interlocutores não depende só delas, mas também das combinações 
que as envolvem e do contexto situacional em que são utilizadas”.

As noções de instabilidade e estabilidade

Considerar as noções de instabilidade e estabilidade se tornou uma 
exigência para os que desejam trabalhar com a língua em uso; dessas 
duas noções decorrem as noções de variação e de norma. A atividade 
discursiva, entendida como simultaneamente individual e coletiva, 
confere à língua caráter dinâmico; e, sem nenhum paradoxo, essa mesma 
atividade, pelas mesmas características que lhe são atribuídas, promove 
estabilidade necessária ao compartilhamento. Entender que instabilidade 
e estabilidade são propriedades linguísticas que não se opõem é de 
extrema importância para a atualização de uma série de outras noções 
acerca da linguagem e do funcionamento das línguas.

Bybee (2010, p.1) retoma essas noções – a de instabilidade e a de 
estabilidade –, com o objetivo de ressaltar a necessidade de se buscar 
compreender os processos cognitivos que concorrem para essas duas 
propriedades:

Dunas de areia têm aparente regularidade de forma 
e de estrutura, mas também apresentam variação 
considerável em instâncias individuais, assim como 
gradientes e mudanças no tempo. Se queremos obter uma 
compreensão de fenômenos que são tanto estruturados 
como variáveis, é necessário olhar para além das formas 
mutáveis de superfície, ou seja, é preciso olhar para as 
forças que produzem os padrões observados. A língua 
também é um fenômeno que apresenta estrutura 
aparente e regularidade de padronização e que, ao 
mesmo tempo, mostra variação considerável em todos 
os níveis: as línguas diferem uma das outras, enquanto 
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são patentemente moldadas pelos mesmos princípios; 
construções comparáveis em diferentes línguas têm 
funções semelhantes e baseiam-se em princípios 
semelhantes, ainda que difiram uma das outras de certa 
maneira; as falas dentro de uma mesma comunidade 
linguística diferem de outras, enquanto exibem os 
mesmos padrões estruturais; as línguas mudam ao longo 
do tempo, mas de forma bastante regular. Assim procede 
que uma teoria da linguagem possa coerentemente 
centrar-se sobre os processos dinâmicos que criam as 
línguas e que lhes possibilitam ter tanto sua estrutura 
como sua variância (BYBEE, 2010, p.1).1

As noções de variação e norma advindas dessa compreensão passam 
a representar processos recorrentes de instabilidade e de estabilidade, 
ambos movidos pelos sujeitos, considerados socialmente. Embora mais 
recorrentes no léxico, por conta da variabilidade das categorizações 
sociais que atuam nas atividades de nomeação (MoNDADA; DUBoIS, 
2003, p.22), esses dois processos se dão de forma similar no âmbito 
da gramática: os falantes flexibilizam a língua em uso e, num processo 
contínuo, estabilizam certos usos, que por sua vez podem voltar ou não 
a ser flexibilizados. 

A escrita é, sem dúvida, um fator importante para a estabilização, por 
meio dela as regularidades se tornam mais visíveis, mas parece-nos que, 
equivocadamente, a ela se costuma atribuir demasiado peso, deixando-se 

1 Sand dunes have apparent regularities of shape and structure, yet they also 
exhibit considerable variation among individual instances, as well as gradience and change 
over time. If we want to gain understanding of phenomema that are both structured and 
variable, it is necessary to look beyond the mutable surface forms to the forces that produce 
the patters observed. Language is also a phenomenon that exhibits apparent structure and 
regularity of patterning while at the same time showing considerable variation at all levels: 
languages differ from one another while still being patently shaped by the same principles; 
comparable constructions in different languages serve similar functions and are based on 
similar principles, yet differ from another in specifiable ways; utterances within a language 
differ form one another while still exhibiting the same structural patterns; languages 
changes over time, but in fairly regular ways. Thus it follows that a theory of language could 
reasonably be focused on the dynamic processes that create languages and give them both 
their structures and their variance. (BYBEE, 2010, p.1)



Formação de professores: da teoria à prática, o “início” e a “continuação”  | 36

sumário

de observar as motivações sócio-cognitivas que impulsionam o processo. 
Em relação ao emprego da norma padrão na oralidade, sem desprezar o 
papel da escrita, das gramáticas e da escolarização, há que se levar em 
conta o fato de que os falantes, em geral, buscam atender às expectativas 
de seus interlocutores e, nesse sentido, promovem a estabilização.

Assim sendo, passa-se a imprimir um sentido bem mais “natural” ao 
tratamento da variação e da mudança linguística no âmbito da sintaxe 
e de seu ensino. observações sobre diferentes estruturas em diferentes 
usos podem tornar-se rotineiras na sala de aula, sem risco de desvio dos 
objetivos da escola (caso seja precipuamente o ensino da norma escrita, e 
entendemos que deva ser), nem de desconsideração dos vários aspectos 
da variabilidade linguística. 

Em relação ao uso dos pronomes átonos, será muito “natural” 
e também interessante aos alunos que se observem motivações 
sociocomunicativas, além das morfológicas e sintáticas, no uso de 
estruturas como Eu o reconheço de longe e Eu reconheço ele de longe, em 
que pode ser mostrado que “nos registros informais os falantes tendem 
a substituir as formas oblíquas átonas o/a/os/as por ele, ela, eles, elas, 
quando relativas à pessoa de quem se fala, e por te (mais raramente lhe) 
você, vocês, quando relativas ao interlocutor” (AZErEDo, 2013, p. 259). 

Servem também como exemplo dessa extensa variabilidade, 
dentre tantos, os casos de variação na predicação verbal. Azeredo 
(2013, p.222) explica: “Muitos verbos se empregam articulados a um 
mesmo substantivo que, no papel de entidade afetada ou tema, tanto 
lhes pode servir de objeto como de sujeito”. Como exemplo, o autor 
cita Assei a carne na churrasqueira/ A carne assou em poucos minutos, 
em que na primeira construção a carne, entidade afetada, é objeto; 
na segunda, é sujeito. Ainda poderíamos citar mais um exemplo, A 
churrasqueira assou bem a carne, em que a entidade instrumento/
agente é o sujeito sintático.
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Enfim, poderíamos aqui nos estender por páginas e páginas, 
mas desnecessariamente, pois basta que entendamos instabilidade 
e estabilidade como propriedades da atividade discursiva e, por 
conseguinte, da língua em uso, para que possamos olhar para a 
diversidade de construções sintáticas, e também para que possamos 
mostrá-las aos alunos, sempre atentos aos demais aspectos, além 
do sintático-semântico, que atuam na contextualização – como os 
discursivos, pragmáticos e cognitivos.

A noção de categorização prototípica

A noção de categorização prototípica vem a ser também uma 
exigência teórica para a observação da língua em uso. Se queremos 
preservar a relação entre a construção sintática e o contexto, domínio 
especialmente complexo, por compreender fatores semânticos e 
pragmáticos, verificaremos que os limites das categorias linguísticas não 
são bem delimitados, fato que não impossibilita o reconhecimento das 
categorias, mas que requer uma concepção de categorização que possa 
dar conta dessa constatação. 

Taylor (1989) apresenta a categorização por protótipos como uma 
alternativa à teoria aristotélica de categorização, retomando, assim, as 
contribuições de linguistas, como Wittgenstein (1945 apud TAYLor, 1989, 
p.38-40) e Labov (1973 apud TAYLor, 1989, p.40-42), que anteriormente 
enfrentaram a questão.  Sobre a concepção de gradiente, relacionada à 
noção de categorias prototípicas, Taylor afirma: 

Talvez a diferença mais óbvia entre uma categoria clássica 
e uma categoria prototípica seja o fato de que a primeira 
permite apenas dois graus de adesão, ou seja, membro 
ou não-membro, enquanto a associação dos membros 
na categoria prototípica é uma questão de gradiente 
(TAYLor, 1989, p.54).2

2  Perhaps the most obvious difference between a classical and a prototype 
category is the fact the former permits only two degrees of membership, i.e. Member 
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Essa noção de categoria prototípica, adotada nos estudos 
funcionalistas e cognitivistas, veio fazer uma grande diferença na 
abordagem dos fatos gramaticais. A partir dessa noção, pode-se fazer 
uma revisão ampla da sintaxe, sem medo de enfrentar o problema 
daquelas construções que não se enquadram muito bem numa dada 
categoria, nem em outra. Como exemplo, tem-se o das orações sem 
sujeito em português. os livros didáticos, ao apresentarem o sujeito e o 
predicado como termos básicos da oração, deverão estar considerando 
a oração prototípica, pois há, em português, estruturas oracionais sem 
sujeito que não deixam de pertencer à categoria oração, apenas não 
representam o protótipo. 

Para o entendimento desse tipo de relação entre as entidades em 
uma categoria, Taylor (1989, p.60) nos apresenta a noção de similaridade: 
“quanto mais uma entidade estiver próxima do protótipo, mais central 
será seu status dentro da categoria”, diz o autor. As entidades que se 
distanciam do protótipo serão, portanto, menos centrais ou periféricas.

Considerando a noção de categorização prototípica, podemos 
entender bem o cuidado de Azeredo (2013, p.136) em sua definição de 
oração: “Chamamos oração à unidade gramatical centrada em um verbo 
flexionado em um dado tempo e constituída, tipicamente, de duas partes: 
sujeito e predicado”. (grifo nosso)

Um outro exemplo de aplicação da noção de categorização 
prototípica à descrição gramatical se encontra na argumentação 
apresentada pelo Prof. Bechara (1999, p.428-429) para a identificação 
de um “outro tipo de predicativo: o anexo predicativo”. o autor define 
essa outra entidade, tomada também como argumento, em termos de 
similaridade ao predicativo prototípico: “À semelhança do predicativo 
em predicado complexo com ser, estar, etc., esse argumento concorda 
em gênero e número com o núcleo referido” (BEChArA, 1999, p.428). 

and non-member, while membership in a prototype category is a matter of gradience. 
(TAYLor, 1989, p.54)
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Dentre os exemplos estão estes: Ele estudou atento. Ela estudou 
atenta. Adiante (op. cit., p.430), o autor apresenta as diferenças entre 
o anexo predicativo e o predicativo, dentre as quais destacamos duas: 
a) ao contrário dos outros predicativos, esse determinante não pode 
ser comutado pelo pronome invariável o, mas por um advérbio assim: 
Ele estudou atento/Ele estudou assim; b) essa relação com uma palavra 
de natureza adverbial (assim) permite a substituição do adjetivo por 
advérbio, resultando daí orações equivalente na designação: Ele estudou 
atento/Ele estudou atentamente.

Por fim, mencionamos aqui uma pesquisa que realizamos a partir da 
noção de categorização prototípica. Trata-se do estudo Orações infinitivas 
iniciadas por ‘para’: oracionalidade e redução (MENEZES, 2001). Nessa 
pesquisa, propusemos graus de redução para as orações reduzidas de 
infinitivo, que foram identificadas numa escala de (+) redução > (-) redução 
em relação às orações reduzidas de infinitivo com sujeito explícito e flexão 
verbal, consideradas mais próximas das orações desenvolvidas, sendo, 
pois, menos reduzidas. 

Considerações Finais

Mostrar a importância de um embasamento teórico para o 
tratamento da sintaxe no ensino de língua portuguesa tem finalidades 
que, possivelmente, ainda não conseguimos expressar aqui, nesta 
apresentação. Talvez seja utópico imaginar que possa haver consenso no 
entendimento de certos fatos da língua, mas assim mesmo pensamos que 
deveríamos buscar algumas noções básicas, como as que apresentamos – a 
de hierarquia (relação e função); a de instabilidade e estabilidade (variação 
e norma); e a de categorização prototípica –, no sentido de se conseguir 
fazer um planejamento das atividades de ensino da língua portuguesa, do 
ensino básico ao ensino médio. Tal planejamento de atividades do ensino 
da língua portuguesa requer, durante todo o tempo, um transitar entre 
teoria e ensino, para que se consiga alcançar, dentre muitos outros, estes 
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dois objetivos: a) apresentar gradualmente as construções da língua, 
juntamente com a elaboração de exercícios adequados e variados; b) 
manter a continuidade no ensino da sintaxe da língua, em consonância 
com as atividades de leitura e produção de textos. Ficam esses desafios, 
que se somam a outros aqui apresentados pelos participantes deste 
evento, e que venham outros desafios, pois é isso justamente o que nos 
move e o que nos reúne aqui, neste I CoNELP.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: OS DESCRITORES COMO EIXO FUNDAMENTAL 

PARA ATIVIDADES COM GÊNEROS TEXTUAIS EM SALA DE AULA
Danielle Loana Gonçalves de Souza (Seduc-MT)

Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues (UFMT)

INTRODUÇÃO

Entendo a linguagem como interação, também o professor 
precisa ser sujeito e se acreditar como alguém que, com 
os alunos, pesquisa, observa, levanta hipóteses, analisa, 
reflete, descobre, aprende, reaprende. E isso tudo a 
partir do uso da língua, em circunstâncias de oralidade, 
de leitura e de escrita. (PorTo, 2009, p. 13).

o presente texto provém de uma inquietação nossa no início do ano 
de 2015, quando a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso 
(Seduc-MT), por meio do Parecer orientativo de 2015 do projeto Sala do 
Educador, estabeleceu a transposição didática de atividades realizadas 
em sala de aula. o documento trouxe a exigência de que, a partir de 
diagnósticos realizados pelos docentes com os alunos, por meio de 
aplicação de simulados referentes à Prova Brasil, teriam que ser levantados 
dados que indicassem em quais habilidades/descritores os alunos estavam 
apresentando problemas de aprendizagem; assim sendo, passaríamos a 
trabalhar atividades que contemplassem esses descritores.

Nesse contexto, muitas dúvidas e inquietações permearam nossas 
discussões em grupo, como a de como desenvolveríamos tais atividades. 
Então, a partir da leitura dos dados referentes à proficiência da escola 
em anos anteriores, observamos que os gêneros textuais têm sido o eixo 
fundamental das questões relacionadas à Prova Brasil. Portanto, naquele 
momento, tanto nós quanto nossas colegas não sabíamos por onde 
começar e quais leituras nos subsidiariam na aplicação de tais atividades.
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Sendo assim, o objetivo deste texto é apresentar passos de uma breve 
pesquisa realizada com alunos de 9o ano, a fim de refletir sobre o ensino e 
a aprendizagem dos gêneros textuais em sala e sobre como os descritores 
podem ser tomados como instrumento de estudo e guia para aplicação de 
atividades para alcançar os níveis de proficiência exigidos na Prova Brasil, 
bem como torná-los instrumentos de melhoria das práticas de letramento 
e, consequentemente, da qualidade da educação.

Logo, realizar pesquisa que contemple a prática pedagógica em sala de 
aula é requisito necessário no processo de ação-reflexão-ação da prática 
docente; isso é o saber-fazer docente (ANDrÉ, 2001, p. 7).

REVISITAR PARA CONSTRUIR

o estudo teve como pano de fundo o projeto Sala do Educador1, uma 
política de formação contínua que visa à melhoria na qualidade do ensino 
garantindo a valorização profissional por meio da formação coletiva a 
partir da realidade escolar. Desse modo, torna-se relevante observar esse 
espaço na tentativa de conhecer as reais necessidades que permeiam o 
espaço escolar. Nesse caso, o trabalho com os gêneros realizado com os 
alunos teve como elemento norteador as práticas de leitura e as discussões 
realizadas no projeto Sala do Educador (2015).

Autores como Marli André (2001), Joseane Maia (2010), Sonia Kramer 
(2010), Magda Soares (2003), entre outros, têm se dedicado a discutir a 
importância da pesquisa como instrumento de reflexão acerca do trabalho 
em sala de aula.

Ao considerar os momentos de formação como sendo propiciadores 
de aprendizagens e reaprendizagens, fazendo com que os professores se 
apropriem de novas leituras a fim de subsidiar suas práticas diárias, pergunta-
se: como o ensino dos gêneros textuais em sala de aula tem sido influenciado 
pelos momentos de formação? Como são desenvolvidos projetos de 

1 Projeto de formação implementado via política pública pela Secretaria 
de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT).
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intervenção na Sala do Educador? De que maneira tais projetos são aplicados 
com os alunos com o propósito de desenvolver o entendimento acerca dos 
gêneros textuais, na perspectiva de documentos oficiais como Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), orientativos da Seduc-MT, orientações 
Curriculares (oCs) e os descritores apontados e cobrados na Prova Brasil? 
Tais práticas de leitura e transposições didáticas podem ser consideradas 
instrumentos de melhoria no processo de letramento por meio dos gêneros 
textuais e, consequentemente, da qualidade da educação?

Portanto, o presente texto justifica-se pelo fato de vivenciarmos uma 
época de avanços tecnológicos, e estes, de certo modo, têm influenciado 
o ensino de língua portuguesa – por exemplo, nos espaços em que se 
produzem as reais situações de comunicação, como é o caso das redes 
sociais, são atribuídos novos significados e paradigmas no que diz respeito 
ao ensino de gramática e de gêneros textuais.

DADOS E CONCEITOS: direcionando os caminhos do ensino/aprendizagem

Dados de 2004 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 
revelam que alunos do ensino médio possuem uma proficiência em leitura 
“muito restrita”, isto é, 70% são considerados “analfabetos funcionais” 
(SoUZA; PENASSo; roDrIGUES, 2012).

De acordo com o relatório Educação para Todos no Brasil 2000-
2015 e com o diagnóstico apontado pelo Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), que foi criado com o propósito de medir fluxo e 
desempenho escolar, há melhoria dos estudantes “relativos ao Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais – e ao Ensino Médio no Brasil” 
(BrASIL, 2014, p. 66).

o Saeb “mostra que na disciplina Língua Portuguesa no período 2001 
– 2011 os resultados cresceram, correspondendo a evolução de um ano de 
escolarização” (p. 64), porém há muito que melhorar, principalmente nos 
anos finais, isto é, ensino médio.
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resultado de pesquisa realizada em 2013, um dos desafios mais 
apontados pelos professores de língua portuguesa investigados na época 
tratava-se da baixa proficiência em leitura e interpretação de alunos do 
ensino tanto fundamental como médio, como constata o gráfico abaixo:

Gráfico 1: problemas diagnosticados pelas professoras

Fonte: SoUZA, 2013, p. 98.

Faz-se necessário também pontuar que, com relação ao ensino de 
língua portuguesa, grande parte das responsabilidades com relação ao ler 
e interpretar com proficiência é atribuída ao professor. Questões como o 
não saber ler ou o não ler com competência estão relacionadas ao fracasso 
escolar presente no cenário da educação no Brasil.

Se antes tais fracassos estavam delimitados ao espaço educacional 
e eram detectados por meio de “avaliações internas”, hoje estas 
“ocorrem externas à escola” (SoArES, 2003, p. 9), através dos programas 
de avaliação implantados pelo governo, como, por exemplo, a Prova 
Brasil, que aponta e compara o desenvolvimento escolar das crianças 
de ensino fundamental.

Tais avaliações contribuem para a “autorresponsabilização” (GArCIA; 
ANADoN, 2009) dos professores, exigindo destes maior empenho no 
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ensino de leitura, cuja finalidade é desenvolver nos alunos habilidades 
e competências em língua portuguesa para que obtenham êxito nos 
diversos contextos sociais que exigem tal domínio (SoUZA; PENASSo, 
roDrIGUES, 2012).

De acordo com Danielle Souza, Jane Penasso e Sílvia rodrigues (2012, 
p. ?), “na medida em que muitos destes fracassos são atribuídos aos 
professores de Língua Portuguesa e Pedagogos, surgem paralelamente 
políticas públicas de formação contínua2”, estas, por sua vez, objetivam 
melhorias na “qualidade da educação”.

Tais questões são bastante apontadas nos documentos oficiais, como, 
por exemplo, as orientações Curriculares da área de linguagens, em que 
se diz que o ensino de língua portuguesa deve “proporcionar ao estudante 
a experiência de aprender as relações que o ser humano estabelece com a 
realidade, com a própria linguagem e consigo mesmo, tomando definitiva 
a relação de interdependência entre o homem e sua linguagem” (MATo 
GroSSo, 2010, p. 42).

Igualmente, “assumir esse desafio é um caminho para consolidar e 
aperfeiçoar a leitura e a escrita como prática social” (p. 42). É possível 
observar que os documentos apontam para o uso social da língua, em que 
as experiências prévias e os contextos são sempre tomados como parte 
do ensino.

Assim, a partir da leitura, estabelecem-se diálogos, os quais também 
repercutem essa “interação humana”. Desse modo, “a língua só tem 
existência no jogo que joga na sociedade, na interlocução. E é no interior 
de seu funcionamento que se pode procurar estabelecer as regras de tal 
jogo” (GErALDI, 1981, p. 3).

Por isso, acredita-se que a presente pesquisa é pertinente aos 
debates educacionais da atualidade, uma vez que a escola se tornou 
espaço principal de estudos. Nela, são aplicadas políticas públicas de 
2 São exemplos de tal formação: Sala do Educador, Gestar, Pró-formação, entre outros.
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formação contínua de professores, cujo objetivo é habilitá-los na tentativa 
de resolver os fracassos existentes no interior dessas instituições, que 
são responsáveis por assegurar a formação de sujeitos leitores, bem 
como a implantação de programas compensatórios no que diz respeito à 
defasagem de aprendizagem, como o Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic), Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 
Médio, entre outros.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma vez que são 
características desse modelo, de acordo com hartmut Günther (2006, p. 
204), “grande flexibilidade e adaptabilidade”. Segundo Demo:

os investigadores qualitativos estabelecem estratégias 
e procedimentos que lhes permitam tomar em 
consideração as experiências do ponto de vista do 
informador. o processo de condução de investigação 
qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os 
investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não 
serem abordados por aqueles de uma forma neutra. 
(2002 apud CorrEIA, 2010, p. 6).

Conforme Kramer (2010, p. 22), na pesquisa de abordagem qualitativa, 
“tanto o objeto quanto o sujeito das ciências humanas e sociais não são 
dados, mas sim construídos, inseridos numa sociedade, numa cultura, 
numa linguagem”. Portanto, em um contexto de mudanças significativas na 
educação, como tem ocorrido nos últimos anos, assegurar a flexibilidade 
na condução de pesquisas educacionais é importante para garantir uma 
investigação e uma interpretação que considerem não apenas números, 
mas também seres humanos em toda sua complexidade.

Por conseguinte, a pesquisa qualitativa nos permite uma 
metodologia do tipo etnográfica, pois se trata do cotidiano escolar, 
ou seja, a pesquisa desse tipo tem como foco principal questões da 
prática escolar, ou o “saber e fazer docente” (ANDrÉ, 2001, p. 7); assim, 
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investigar as ações e as relações do dia a dia da prática escolar tem 
a finalidade de repensar os processos de formação e aperfeiçoamento 
docentes (ANDrÉ, 2001).

Para a coleta dos dados, foram utilizadas algumas técnicas permitidas 
no estudo qualitativo, como, por exemplo, observação, que, nesse caso, foi 
realizada junto a professores de português na Sala do Educador – espaço 
de formação centrada na escola implementado via políticas públicas pela 
Seduc-MT a fim de diagnosticar problemas e fracassos no cotidiano escolar 
para, segundo a Secretaria, criar mecanismos que sanem tais dificuldades 
(SoUZA, 2013).

Para este texto, partimos da experiência vivenciada por nós com 
uma turma de 9o ano, na qual aplicamos, no início do ano letivo de 2015, 
uma avaliação diagnóstica (realizada em quatro etapas) cuja finalidade 
foi detectar a defasagem da turma, tomando como ponto inicial os 
descritores (Prova Brasil); consequentemente, foram desenvolvidas 
atividades com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos acerca 
dos problemas apontados.

GÊNEROS TEXTUAIS: leitura e interação

Como professora de língua portuguesa, tem-se percebido que, em 
geral, os alunos, desde os das fases finais do ensino fundamental até os do 
ensino médio, apresentam dificuldades com a leitura, porque esta exige 
deles habilidades e competências que em muitos casos não são alcançadas 
(SoUZA, 2013). No que se refere ao ensino-aprendizagem dos gêneros, 
presenciamos outras dificuldades, como, por exemplo, o ensino gramatical 
desvinculado da produção e do entendimento destes.

No entanto, uma boa condução e atividades motivadoras que 
coloquem a prática de leitura mais próxima da realidade vivenciada pelos 
alunos podem se tornar instrumentos de desbloqueio dessas atividades, 
que são rotuladas como chatas ou complicadas (KrAMEr, 2010).
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o que se defende, então, é que o ensino dos gêneros paute o ensino 
da gramática e que ambos, ao se fundamentarem, sejam observados de 
acordo com o contexto de cada educando.

De acordo com Márcia Porto (2009, p. 38), “gêneros textuais são 
‘modelos’ de textos que circulam socialmente e que estabelecem formas 
próprias de organização do discurso”. Sendo assim, “a linguagem do gênero 
é determinada não só pelas particularidades de quem fala ou escreve, mas 
também pelo lugar discursivo de quem ouve”.

Nesse caso, o texto só pode ter sentido se considerarmos seu 
contexto, sua real condição de existência. E é exatamente na vida social 
que ocorrem as interações, as práticas efetivas de linguagem e leitura.

Cabe, desse modo, ao profissional da área conhecer o real contexto 
de seus alunos, a fim de proporcionar a estes momentos de leitura 
que ultrapassem a “obrigatoriedade” (KrAMEr, 2010, p. 144) e sejam 
prazerosos e convidativos.

APREENDER: caminhos para o ensino e aprendizagem

No início do ano letivo, elaboramos uma avaliação com vinte questões 
objetivas, elencando quatro descritores previstos para a Prova Brasil, isto 
é, habilidades e competências as quais os alunos deveriam apreender até o 
9o ano. os descritores nesse caso foram tomados a partir da orientação de 
professor formador do Centro de Formação e Atualização de Profissionais 
da Educação Básica (Cefapro).

Para a avaliação diagnóstica, utilizaram-se os seguintes descritores:

Quadro I: descritores

Tópico II: implicações 
do suporte, do gênero 
e/ou do enunciador na 
compreensão do texto

Tópico V: relações entre 
recursos expressivos e 
efeitos de sentido

Tópico III: relação entre 
textos
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D5 – Interpretar 
texto com auxílio 
de material gráfico 
diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.).

D12 – Identificar a 
finalidade de textos de 
diferentes gêneros.

D19 – reconhecer 
o efeito de sentido 
decorrente da 
exploração de recursos 
ortográficos e/ou 
morfossintáticos.

D21 – reconhecer 
posições distintas entre 
duas ou mais opiniões 
relativas ao mesmo fato 
ou ao mesmo tema.

Fonte: Cefapro

A partir da avaliação, constatou-se que os alunos apresentavam 
dificuldades e defasagem em todos os descritores avaliados. Na época, 
era necessário aplicar o projeto de intervenção nos alunos, a fim de 
compartilhar as experiências com os pares no projeto Sala do Educador 
por meio da transposição didática, que relatamos a seguir em forma de 
quadro, explicando e explicitando os passos das atividades realizadas.

Quadro II: sequência didática

Turma 09o ANo
Dia 10/08/2015      30/11/2015
Carga horária 20 HORAS
Dados que 
antecedem o 
diagnóstico

Dificuldades para apresentar, defender e sustentar pontos 
de vista em se tratando de expressar opiniões.

Diagnóstico da 
turma (principais 
dificuldades dos 
alunos)

Foram aplicados três simulados da Prova Brasil, em que se 
pode detectar que a maior dificuldade dos alunos tratava-
se de defender ideias por meio de argumentos sólidos e 
eficazes tanto na oralidade quanto na escrita.

Descritores que 
contemplaram 
essas dificuldades

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.).
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros.
D19 – reconhecer o efeito decorrente da exploração de 
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.
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D21 – reconhecer posições distintas entre duas ou mais 
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

Conteúdos 
que visam aos 
descritores 
identificados

Gêneros textuais
Texto dissertativo-argumentativo.
Debate e discussão em grupo.
Crônica argumentativa.
Elementos de coesão na estrutura do texto.
Períodos compostos por coordenação e subordinação.
Conjunções coordenativas e subordinativas.

Descrição das 
atividades 
realizadas 

1a: Mapa conceitual da gramática (2 horas).

2a: revisão das conjunções coordenativas e subordinativas 

como elemento de coesão (2 horas).

3a: Período composto por coordenação (8 horas).

4a: Período composto por subordinação (10 horas).

5a: Mapa conceitual dos gêneros textuais na lousa 

(40 minutos).

6a: Exposição oral sobre o texto dissertativo-argumentativo 

(1 hora).

7a: Gêneros dissertativos: debate, discussão em grupo 

(2 horas).

8a: organização de um debate (4 horas): 

Escolha do tema com a turma.

Divisão dos grupos.

Leitura sobre o tema escolhido (gravidez na adolescência).

Discussão em grupo.

Ida ao laboratório para pesquisar sobre o tema

9a: Debate entre os grupos (2 horas).

10a: Filme Juno (2 horas e 30 minutos).

11a: Produção textual sobre o tema (2 horas).
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Intervenções 
realizadas pelo 
professor

As intervenções foram feitas por meio de orientações, 
de correção em conjunto das avaliações e também da 
reescrita em conjunto dos textos na lousa, a fim de 
reestruturá-los e apontar para os diferentes pontos de 
vista apresentados.

Avaliação do 
processo e 
registro dos 
resultados 
(professor – aluno)

Pode-se avaliar que o processo de trabalho realizado com 
o tipo textual dissertativo-argumentativo e os gêneros 
debate, discussão em grupo e redação dissertativa foi 
desenvolvido e assimilado pela maioria dos alunos, uma 
vez que eles compreenderam e desenvolveram todas as 
atividades solicitadas de forma produtiva e coerente.

Aspectos ainda a 
serem superados

Entre os aspectos a serem superados, pode-se dizer que 
se trata do domínio adequado da norma culta da língua 
portuguesa, bem como de melhor desenvoltura na escolha 
e na organização dos argumentos na produção escrita.

Fonte: dados da pesquisa (2015).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Para pensar educação, faz-se necessário delinear a ação pedagógica 
na concepção de entender e problematizar o humano. E por isso cabe a 
nós, professores, repensar nossas práticas no sentido de reconhecer que, 
para ensinar, é preciso dar significação e embasar teoricamente, uma vez 
que, quando teorizamos, somos levados a questionar a realidade, a fim 
de explicar a própria complexidade e subjetividade humana. Segundo 
Antônio Joaquim Severino (2001, p. 69), “A educação é mediação dessa 
articulação intencionalizante entre o conhecimento e as práticas históricas. 
A educação é uma práxis cujo sentido é intencionalizar as práticas reais 
pelas quais os homens buscam implementar sua existência”.

A educação tem sido, ao longo da história, responsável pela propagação 
dos bens culturais, entretanto tem sido também instrumento de exclusão e de 
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proliferação de desigualdades. Dessa forma, torna-se notória a necessidade 
de o professor analisar a própria prática, pois tem o papel de transmitir 
os conteúdos historicamente construídos. Conforme Severino (2001, p. 
69), “logo que começaram a refletir sobre sua atividade educacional, os 
homens impressionaram-se por seu caráter eminentemente cultural”, por 
conseguinte, como meio de propagar os bens culturais arquitetados, é de 
acordo com a história que a escola deve direcionar seus propósitos.

Nessa perspectiva, apontamos para a necessidade de formação 
docente contínua pautada na reflexão com o cotidiano, pois acredita-
se que a partir dessa formação, o professor torna-se agente principal 
no processo do ensino e da aprendizagem. Sendo assim, na formação 
permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 
crítica sobre a prática. “É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FrEIrE, 1996, p. 43).

o fato é que atualmente notamos inúmeros desafios relacionados à 
própria prática docente, já que têm se agregado à escola responsabilidades 
além de seu domínio. Para Maria Garcia e Simone Anadon (2009), a 
“intensificação” e a “autointensificação” do trabalho docente têm 
constituído, nos últimos anos, uma grave consequência de políticas 
públicas, que outorgam ao professor maiores responsabilidades. Portanto, 
cabe ao profissional da educação repensar sua prática na busca e na 
afirmação de sua identidade em meio a contextos tão diversificados.

Não nos propomos aqui a sermos anunciantes das boas novas 
relacionadas à educação, todavia apontamos para o fato de que antes 
de sermos professores somos seres humanos inacabados e dotados de 
perspectivas e sonhos. Para Freire (1996, p. 47) “ensinar exige riscos, 
reflexão constante de nossa prática, uma vez que somos seres inacabados”. 
Assim sendo, a construção de uma nova era educacional que contemple 
as diversidades e as necessidades humanas depende também de nosso 
posicionamento como educadores.
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Danielle Loana Gonçalves de Souza (Seduc-MT) 
Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues (UFMT)

INTRODUÇÃO

os avanços tecnológicos trouxeram inúmeras contribuições para 
a atual sociedade; todavia, faz-se necessária a atualização constante do 
profissional em todas as áreas do conhecimento. Assim, a formação é algo 
a ser dada a devida importância no campo educacional.

De acordo com Danielle Souza (2013, p. 15):

Formação é um termo abrangente e inclui a inicial, 
que compreende estudos que podem ocorrer antese/
ou durante o exercício do magistério, no último caso, 
chamada em serviço. E também a contínua, que engloba 
os estudos ao longo da carreira. [A decisão pela escolha 
terminológica formação contínua, se dá pelo fato de 
remeter] a ideia de algo que ocorre ao longo da vida e 
profissão, ou seja, em continuum, um permanente.

Entende-se a formação contínua como desenvolvimento permanente; 
nesse caso, o profissional da educação apropria-se dela como instrumento 
de luta e emancipação, cujo objetivo é gerar coletivamente saberes 
inerentes à prática educativa. Logo, o anseio por capacitação não deve 
ocorrer como uma “forma de suprir as inadequações deixadas pela 
formação inicial” (FUNDAÇÃo VICTor CIVITA, 2010, p. 13 apud SoUZA, 
2013, p. 57), mas como meio de valorização profissional (SoUZA, 2013).

Nesse sentido, a formação contínua em serviço pode ser considerada 
como “processos de aprendizagem de coletivos para, mediante a 
compreensão da realidade, ampliar os conhecimentos” (ALVArADo-
PrADA, 2010, p. 4).
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De acordo com o autor, é preciso:

Considerar as experiências dos docentes em sua formação 
continuada implica identificar quem são eles, quais são 
seus conhecimentos construídos na sua prática, quais 
suas possibilidades e interesses profissionais de formação. 
Estes elementos são, de fato, fundamentais na tentativa 
de transformar os processos educativos, a partir de 
concepções teóricometodológicas imersas no cotidiano 
escolar docente. (ALVArADo-PrADA, 2010, p. 4).

o parágrafo 1o do artigo 62, título VI, da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) afirma que: “A União, o Distrito Federal, os 
Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover 
a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério” (BrASIL, 1996, grifos nossos). o artigo 61 também define a 
capacitação em serviço como forma de atingir os objetivos educacionais 
nas várias modalidades de ensino:

A formação de profissionais da educação, de modo 
a atender aos objetivos dos diferentes níveis e 
modalidades de ensino e as características de cada fase do 
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive 
mediante a capacitação em serviço;

II – aproveitamento da formação e experiências 
anteriores em instituições de ensino e outras atividades. 
(1996, grifos nossos).

De acordo com Carlos Marcelo Garcia (1999, p. 21-22), a formação 
nem sempre poderá ser caracterizada como “autônoma”, porém o autor 
afirma que “é através da interformação que os sujeitos – neste caso, os 
professores – podem encontrar contextos de aprendizagem que favoreçam 
a procura de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional”.

Nessa perspectiva, podemos ver a formação “como um processo de 
desenvolvimento e de estruturação da pessoa que se realiza com o duplo 
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efeito de uma maturação interna e de possibilidades de aprendizagem, de 
experiência dos sujeitos” (GArCIA, 1999, p. 19, grifos do autor).

Nesse caso, é possível fazer distinções entre autoformação, 
heteroformação, interformação e formação pela pesquisa.

A autoformação é aquela em que o indivíduo é autodidata no 
processo, isto é, faz leituras e busca informações a fim de adquirir 
conhecimentos que o auxiliem nas práticas educativas. A heteroformação 
é aquela em que se recebe um palestrante e se discute determinado 
tema. A coformação ocorre quando os profissionais da educação de um 
determinado espaço de ensino se organizam para discutir os problemas 
diagnosticados na sua instituição. A formação pela pesquisa ocorre 
quando o profissional busca por meio da pesquisa em nível de mestrado 
e/ou doutorado elencar saberes que o auxiliem no seu desenvolvimento 
profissional (SoUZA, 2013).

Assim, o espaço de formação contínua é lugar de conquistas e lutas 
e lugar “no qual se promove a reflexão sobre os problemas escolares 
dos professores [...] onde os discutem, os socializam e onde buscam 
soluções coletivas como meio para construir aprendizagens permanentes” 
(ALVArADo-PrADA, 2008, p. 4, grifo do autor). 

Logo, a formação contínua visa

[...] ir além do mero cumprimento da lei ou da carga 
horária, pois é um direito do profissional [...] para o qual é 
necessário que a escola tenha autonomia para desenvolver 
o seu projeto de formação continuada ao longo de 
vários anos, no mesmo coletivo escolar sem, contudo, 
tirar do sistema governamental a sua responsabilidade, 
compromisso e reconhecimento necessários à valorização 
dos professores e da escola. (ALVArADo-PrADA, 2008, p. 
3, grifo do autor).

Nesse sentido, as trocas de experiências entre sujeitos, isto é, o diálogo 
como instrumento auxilia na resolução dos problemas do dia a dia escolar.
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METODOLOGIA: caminhos percorridos

A pesquisa, aqui relatada de forma parcial, teve como sujeito dez 
professoras – nove de língua portuguesa e uma pedagoga. As docentes 
atuam em duas escolas da rede de ensino estadual no município de Pedra 
Preta, MT.

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, uma vez que 
são características desse modelo “grande flexibilidade e adaptabilidade” 
(GÜNThEr, 2006, p. 204).  De acordo com Augusto Triviños (2008, p. 
140), “a flexibilidade para conduzir o processo da pesquisa deve ser um 
requisito essencial da mentalidade do investigador”. o que também não 
exime o pesquisador de ter subsídios teóricos que o orientem na coleta 
de dados. Para Triviños (2008, p. 140), ser flexível não significa “ausência 
de informação ampla sobre o assunto que estuda; pelo contrário, este 
conhecimento aprofundado do fenômeno, precisamente, lhe permitirá 
ampla visão do tópico e movimentação Intelectual adequada das 
circunstâncias que se apresentam”.

Nessa perspectiva, o estudo qualitativo nos fornece subsídios para 
pesquisar o cotidiano escolar:

o estudo da atividade humana na sua manifestação 
mais imediata – o existir e o fazer cotidiano – parece 
fundamental para compreender, não de forma dedutiva, 
mas de forma crítica, e reflexiva, o momento maior da 
reprodução e da transformação da realidade social. A 
importância do estudo da realidade do cotidiano escolar 
se coloca aí: no dia-a-dia da escola é o momento de 
concretização de uma série de pressupostos subjacentes 
à prática pedagógica, ao mesmo tempo que é momento 
e o lugar da experiência de socialização que envolve 
professores, diretor e alunos e assim por diante. (ANDrÉ, 
2006, p. 39-40).

Em um contexto de mudanças significativas na educação, como 
tem ocorrido nos últimos anos, assegurar a flexibilidade na condução de 
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pesquisas educacionais é importante para garantir uma investigação e uma 
interpretação que considerem não apenas números, mas também seres 
humanos em toda sua complexidade. Nesse sentido, “uma das grandes 
postulações da pesquisa qualitativa é a de sua atenção preferencialmente 
pelos pressupostos que servem de fundamento à vida das pessoas” 
(TrIVIÑoS, 2008, p. 130).

Convém ressaltar que a pesquisa do tipo etnográfica tem como foco 
principal questões da prática escolar, isto é, o “saber e fazer docente” 
(ANDrÉ, 2006, p.7); assim, investigar as ações e as relações do dia a dia da 
prática escolar tem a finalidade de repensar os processos de formação e 
aperfeiçoamento docentes (ANDrÉ, 2006).

Para desenvolver a pesquisa, foram realizadas observações das 
reuniões de estudo com foco nos professores de língua portuguesa, 
participantes dos encontros, bem como das práticas de leitura que se 
efetivaram nestes. Analisou-se ainda as práticas de leitura que subsidiaram 
os projetos de intervenção.

Para a coleta dos dados, procedemos com entrevistas semiestruturadas, 
que decorreram por meio de um roteiro flexível, permitindo-nos realizar 
possíveis adaptações (LÜDKE; ANDrÉ, 1986 apud CAVALLI, 2006, p. 365). 
Portanto, justifica-se tal escolha por nos permitir trabalhar com perguntas 
específicas, mas com a liberdade de expandir os questionamentos, a fim de 
estabelecer diálogos com os sujeitos e de levantar dados que esclareçam 
a complexidade da formação contínua. Para Menga Lüdke e Marli Eliza 
André (apud CAVALLI, 2006, p. 365), “a entrevista representa nas Ciências 
Sociais um dos principais instrumentos de coleta de dados”.

No decorrer das entrevistas, questionamentos e dúvidas surgiram 
e nos permitiram estabelecer diálogos com os sujeitos, proporcionando 
a estes a partilha de suas experiências e práticas de formação, o que 
favoreceu em alguns momentos a reformulação das perguntas, bem como 
das respostas fornecidas. Durante algumas transcrições, verificamos a 
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necessidade de voltar a campo, a fim de refazer alguns questionamentos 
para que os dados fossem coletados de forma a atender nossos objetivos.

Fez-se ainda a aplicação de um questionário a dez docentes, para que 
analisássemos e refletíssemos sobre suas proposições e seus pensamentos 
acerca da formação contínua. Além da análise dos documentos e textos 
utilizados nas formações, utilizamos técnicas “que tradicionalmente são 
associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista 
intensiva e a análise de documentos” (ANDrÉ, 2006, p. 28).

Do contexto de investigação, pode-se caracterizar o seguinte: são 
duas escolas estaduais, que, para o estudo, nomeamos Escola A e Escola 
B, a fim de preservar a identidade das instituições e de seus professores 
e alunos. Ambas estão situadas em área centralizada. A Escola A atende 
os ensinos fundamental e médio – as duas últimas fases do terceiro ciclo 
e as três fases do ensino médio. Contudo, com a política de polarização 
das escolas da Seduc-MT, caminha para extinção do ensino fundamental 
para os próximos anos. A Escola B atende do segundo ao terceiro ciclo do 
ensino fundamental, no período diurno. À noite, a escola trabalha com a 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cada escola atende 
em média entre 900 e 1.200 alunos.

Com relação aos sujeitos, são oito mulheres, professoras de língua 
portuguesa – cinco efetivas e três interinas. Todas têm habilitação para 
tal – seis graduadas pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e 
uma pela Universidade de rondonópolis (Unir) – e possuem especialização 
na área de atuação. A idade varia entre 26 e 51 anos. Com o decorrer dos 
estudos, consideramos também pertinente envolver duas coordenadoras 
no processo de coleta de dados.

o critério de escolha para as duas coordenadoras foi por serem 
responsáveis pela elaboração e execução do projeto de formação 
contínua nas escolas investigadas. Nesse caso, optei por entrevistar uma 
pelo fato de ser graduada em Letras, assim como as demais professoras. 
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A segunda coordenadora entrevistada não seguiu o critério de formação, 
mas foi selecionada por ser a única coordenadora do projeto no período 
vespertino, horário investigado.

Já para a escolha das professoras-sujeito, os critério foram  formação 
na área de linguagem e participação dos encontros de estudo. A opção por 
investigar professoras de língua portuguesa está no fato de acreditarmos 
que a esse profissional sempre são atribuídas maiores responsabilidades 
quando se fala no ensino da leitura escolar (não que os professores das 
demais disciplinas tenham que se eximir de tal tarefa).

Uma professora-sujeito foi escolhida por ter desistido do projeto, 
e isso nos move a descobrir os porquês de tal desistência. Uma última 
professora nos instigou pelo fato de dar aulas em duas escolas da rede 
estadual e participar dos encontros em uma terceira escola; daí, surgiu o 
questionamento: como diagnosticar problemas do cotidiano e discuti-los 
em outro contexto?

A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2011 e no 
primeiro e segundo semestres de 2012 nas duas escolas investigadas. Por 
questões como tempo disponível dos sujeitos, as entrevistas começaram 
no primeiro semestre de 2012 e prosseguiram até o segundo.

Com relação aos nomes utilizados, decidimos atribuir nomes fictícios, 
a fim de preservar a identidade dos participantes. Portanto, os nomes dos 
sujeitos pertencentes à Escola A terão a inicial A, e os nomes referentes à 
Escola B terão a inicial B.

Quadro – 1: apresentação do número de sujeitos e nomes fictícios 
por escola

SUJEIToS DA PESQUISA

ESCoLA A ESCOLA B

ALICE BIANCA

ANA BrUNA
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ALINE BÁrBArA

ArIELA ANA BIA

ANA BIA1 BELA

AMANDA
Fonte: dados da pesquisa (2013).

A análise documental teve como texto-base a LDB (Lei 9.394/96), 
perpassando pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)1, que se 
articula com a Lei complementar 50/98 (Lopeb), a qual define plano de 
carreira e piso salarial aos profissionais da educação no estado. São base 
para a elaboração deste estudo, ainda, as leis 8.405/2005, que institui 
os Cefapros, e 12.014/2009, que estabelece todos os funcionários das 
escolas como profissionais da educação, o documento oficial que implanta 
o projeto Sala do Educador nas escolas estaduais de Mato Grosso, isto 
é, o Parecer orientativo (2011/2012) da Seduc e o documento Política de 
formação dos profissionais da educação básica de Mato Grosso2.

ALGUNS DADOS

Para o presente texto, utilizou-se um dos pilares trabalhados 
durante a pesquisa de mestrado, o qual trata das expectativas 
relacionadas aos encontros de formação.  Assim sendo, fez-se a seguinte 
pergunta: “A Sala do Educador tem respondido às suas expectativas em 
relação à disciplina com a qual trabalha? Por quê?”. ressalta-se  que, 
para as coordenadoras, por estarem fora de sala de aula havia algum 

1  o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) foi criado pela Emenda Constitucional no 53/2006 
e regulamentado pela Lei no 11.494/2007 e pelo Decreto no 6.253/2007, em substituição 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef), que vigorou de 1998 a 2006. (Disponível em: <http://www.fnde.gov.
br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao>. Acesso em: 11 set. 2011.)
2  Esse documento foi discutido e elaborado com a colaboração de professores, e 
técnicos e da Superintendência de Formação dos Profissionais da Educação Básica (Sufp) e 
dos Cefapros, no período de 2004 a 2010 (MATo GroSSo, 2010, p. 2).
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tempo, a pergunta então era se atendia às expectativas em relação aos 
problemas do cotidiano escolar.

Das professoras entrevistadas, duas, Amanda e Bárbara, disseram que 
a Sala do Educador responde, sim, às expectativas com relação ao ensino 
de língua portuguesa.

ALICE (entrevista concedida em 18 maio 2012):
Sim... [...] Não é que a Sala do Educador é... Vai poder fazer 
de uma hora pra outra, sei lá. Primeiro, nós precisamos 
estudar; é passo lento, mas essa disposição eu valorizo, 
eu gosto, tem envolvido, tem transformado. A prova disso 
é a nossa prática... [...] A gente vai aprendendo junto. É 
isso, coletivo. Eu falo que houve uma época que o ensino, 
ele acontecia de maneira horizontal, hoje é na vertical. 
(informação verbal, grifos nossos).

BÁrBArA (entrevista concedida em 8 jun. 2012):
[...] Então, com relação à disciplina Língua Portuguesa 
responde, sim, porque na Sala do Educador você trabalha 
em equipe, você trabalha em conjunto, e o trabalho em 
conjunto dá resultado. (informação verbal, grifos nossos).

Já Ana, Bianca e Ariela responderam que o projeto atende parcialmente 
às suas expectativas.

ANA (entrevista concedida em 26 set. 2012):
Pra mim, eu acho que responde, sim, porque a gente faz 
um trabalho em grupo, consegue também com alguns 
outros professores, é o momento que a gente se reúne 
pra trocar experiência, e eu procuro sempre trabalhar 
com professores da área pra gente tá trocando... 
Trocando conteúdo, maneiras diferenciadas de trabalhar, 
então pra mim ajuda, apesar de que eu acho que ainda 
tem muita falha. Então, como eu disse, parcialmente, 
responde às expectativas, sim, porque é um momento 
que a gente tem pra reunir o pessoal da área, para trocar 
experiências, preparar o material. (informação verbal, 
grifos nossos).
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BIANCA (entrevista concedida em 5 maio 2012):
Em língua portuguesa auxilia bastante porque a gente 
trabalha em um grupo maior, mas você sabe que toda 
vez que vem um curso voltado para área de linguagem 
se prioriza mais a língua portuguesa do que as outras 
disciplinas. [...] Com relação à língua portuguesa, não 
tem respondido, assim, a todas as expectativas, mas 
acho que de certa forma auxilia, sim. [...] Tanto os 
professores de língua portuguesa quanto os outros que 
trabalharam em um grupo grande e eu acho que isso 
ajudou muito em termos de coletividade. (informação 
verbal, grifos nossos).

ArIELA (entrevista concedida em 27 set. 2012):
Eu acho que, assim, você chega lá muito cansada, 
meio estressada, eu acho, assim, que eu poderia estar 
aproveitando bem mais. [...] Eu acredito que sim, que 
tem, sim. Eu acredito que em parte, sim, porque a gente 
desenvolve os projetos, troca experiência... Chega na sala, 
a gente consegue visualizar melhor os problemas do aluno, 
dos professores. (informação verbal, grifos nossos).

Entre as professoras que responderam “sim” e “parcialmente”, um 
dado importante chamou a atenção: todas apontaram para o trabalho 
coletivo, em grupo, bem como para a troca de experiências entre os 
pares. Todas utilizaram termos como “coletivo”, “trabalho em grupo” ou 
“conjunto”/“equipe”. Desse modo, a formação contínua, assim como a 
Formação Continuada de Professores em Serviço (FCPS):

[...] implica em fundamentos teórico-metodológicos de 
pesquisa, em oportunizar um amplo debate que envolva 
questões políticas, pedagógicas e técnicas, buscando 
superar problemas e constituir a instituição escolar 
em um espaço de trabalho coletivo e de participação 
colaborativa, de compreensão da bagagem de 
conhecimentos teórico-práticos que cada professor e o 
coletivo têm, de considerar as experiências dos docentes, 
em sua formação continuada. (ALVArADo-PrADA, 2008, 
p. 5, grifos do autor).
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Assim, os encontros têm sido valorizados pelas professoras 
participantes como um momento em que o grupo de profissionais da 
escola se reúne para trocar conhecimentos e experiências. Nisso se dá 
também a interação que vai além da leitura propriamente e se desdobra 
na troca de saberes. Concordamos com João Wanderley Geraldi quando 
diz que:

A opção de um ensino da língua considerando as 
relações humanas que ela perpassa (concebendo a 
linguagem como lugar de um processo de interação), 
a partir da perspectiva de que na escola se pode 
oportunizar o domínio de mais outra forma de 
expressão, exige que reconsideremos “o que” vamos 
ensinar, já que tal opção representa parte da resposta 
do “para que” ensinamos. (1984, p. 5).

Logo, a formação contínua “requer um clima de colaboração entre 
os professores, sem grandes reticências ou resistências (não muda quem 
não quer mudar ou não se questiona aquilo que se pensa que já vai bem)” 
(IBErNÓN, 2010, p. 31). Nesse sentido, o trabalho em grupo aparece 
enfaticamente nas falas dos sujeitos, isto é, o diálogo tem sido valorizado 
pelas professoras como instrumento auxiliar na resolução dos problemas 
do dia a dia escolar.

De acordo com Favretto (2006, p. 24), “os saberes referenciam a 
prática, e a prática se revela pelos diversos saberes constituídos pelos 
professores na sua formação e por meio dos processos individuais ou 
coletivos”. Para a autora, “os saberes se constroem e se revelam no 
cotidiano escolar (no fazer pedagógico)” (p. 24).

Com base nas anotações do diário de campo3, pode-se dizer que 
os professores participantes dos encontros de estudo nas duas escolas 
investigadas trabalhavam “a formação de educador, [...] comprometido” 
que se faz “dentro da escola [...] a partir da reflexão sobre a sua prática”. 
3 Anotação do caderno de campo referente ao encontro do dia 17 abr. 2013 
na Escola A.
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(SILVA, 2002, p. 91, grifos do autor). Portanto, há “uma relação dialética 
entre a prática e a teoria” (p. 91).

Por conseguinte, a formação contínua torna-se

[...] processo de construção coletiva de conhecimentos, 
parte do reconhecimento das individualidades para gerar 
novas interações entre as pessoas e seus conhecimentos. É 
um processo que pretende articular, antes que fragmentar 
conhecimentos ou dividir grupos de pessoas, como o 
coletivo de uma instituição escolar, por sua natureza, 
com situações de problemas, sonhos, interesses comuns. 
(ALVArADo-PrADA, 2008, p. 7, grifos nossos).

os dados da pesquisa evidenciaram que nas duas escolas as discussões 
sempre remetiam à importância da coletividade, nesse caso apontadas pelos 
professores como fortalecimento dos grupos de estudo, a fim de enfrentar 
as pressões externas4. Assim, retomamos Moacyr da Silva (2002, p. 20) 
quando este discute a formação continuada: “a dinâmica desses encontros 
coletivos era marcada pela discussão de casos concretos do dia-a-dia da sala 
de aula, com todas as suas contradições e desafios”. Desse modo:

Em todas as discussões ficava claro o caráter de 
desenvolvimento dos professores e alunos, [...] 
caráter dialético e assimétrico, permeado de conflitos, 
principalmente quando a própria realidade externa 
à escola afirmava valores e princípios contrários aos 
defendidos pelo coletivo de educadores. Era a autêntica 
vivência do postulado de que “a identidade é um lugar 
de lutas e de conflitos, é um espaço de construção da 
maneira de ser e estar na profissão”. (NÓVoA, 1992, p. 16 
apud SILVA, 2002, p. 20).

Para três professoras, Aline, Ana Bia e Bruna, as reuniões não 
têm respondido a suas expectativas com relação à disciplina Língua 
Portuguesa especificamente:

4 Anotação do caderno de campo referente ao encontro do dia 24 abr. 2012 na 
Escola A. Fala de Ariela.
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ALINE (entrevista concedida em 4 maio 2012):
Nenhuma, [...] Até hoje, nós não trabalhamos as 
problemáticas da língua portuguesa em sala de aula, esse 
não. Por exemplo, eu tenho aluno analfabeto, que não 
sabe ler, que não sabe escrever, é copista. o ano passado 
também eu tinha... [...] E a gente não trabalha isso. É o 
que tinha que ser feito na Sala do Professor. Esse espaço 
tinha que ser destinado para resolver estes problemas. 
(informação verbal, grifos nossos).

ANA BIA (entrevista concedida em 24 jul. 2012):
Sobre a questão mesmo dentro da disciplina, eu acho 
que não, porque os temas geralmente são amplos e 
poucas vezes... pra dizer melhor, na maioria das vezes 
que eu tenho participado, nunca foi voltado um projeto 
só pra língua portuguesa, mas sim [...] buscando sempre 
interdisciplinaridade, trabalho global dentro da escola 
mesmo. Trabalho dos professores em conjunto. [...] Na 
maioria das vezes, o trabalho tem sido bem voltado 
pra área... traz temas como a educação inclusiva, que 
depois eu levo pra sala de aula, trabalho com os alunos, 
a questão do bullying, da aceitação do outro como ele 
é. Eu sempre tenho levado pra sala de aula. (informação 
verbal, grifos nossos).

BrUNA (entrevista concedida em 30 abr. 2012):
Eu acho que não especificamente língua portuguesa. [...] 
Especificamente para língua portuguesa que eu me lembre, 
não. [...] Às vezes ela responde expectativas de forma geral. 
Assim, enquanto educador, enquanto profissional, você 
tem algum anseio, alguma dúvida e aí você interage com 
os colegas. (informação verbal, grifos nossos).

observou-se que Ana Bia e Bruna, embora tenham dito que os 
encontros não respondem a suas expectativas com relação à língua 
portuguesa, também pontuam a questão do “trabalho em conjunto”.

Aline foi o único sujeito que não fez referência ao trabalho coletivo, 
pois não participava dos encontros de estudo no momento da entrevista, 
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embora participasse deles no início de nossas observações na Escola 
A (segundo semestre de 2011). No ano seguinte, quando retomamos 
o trabalho de campo, ao notarmos sua falta e por querermos saber os 
motivos que a fizeram desistir do projeto, decidiu-se mantê-la como sujeito. 
Durante a entrevista (concedida em 4 maio 2012), quando questionada 
sobre os motivos que a fizeram desistir do projeto, Aline disse que

[...] a Sala do Professor não me auxilia pedagogicamente, 
até porque na escola a gente tem essa grande deficiência 
do pedagógico, porque nós estamos com o pessoal muito 
voltado para o administrativo e falha no pedagógico. De 
repente, a Sala do Professor seria esse momento e não 
tem sido [...] Essa situação é meio complicada, né? Com 
tantos itens, mas um terceiro item é que o ano passado 
eu senti que a gente dava aula o dia inteiro, vinha pra Sala 
do Professor, quando você fazia aquele projeto que não 
tinha nada a ver com aquilo que você queria, que não era 
necessário, ele nunca estava bom, a gente nunca assim... 
Não é receber elogio, sabe, mas, assim, nunca falava “ó, 
gente, valeu”... Então, tudo o que a gente fez no final foi 
desmerecido. (informação verbal, grifos nossos).

outro sujeito que também apresentou variável com relação à 
participação na Sala do Educador foi Ana Bia, uma vez que na época da 
pesquisa ela trabalhava nas escolas A e B e participava dos encontros de 
estudo em uma terceira unidade de ensino – daí o distanciamento entre os 
grupos das escolas em que ela trabalhava e aquele em que fazia o curso. 
Nesse caso, a professora tinha como referência uma escola em que não 
atuava, o que de certo modo esvaziava o sentido de sua prática.

ressalta-se que tanto Bruna quanto Ana Bia disseram que os estudos 
contemplavam outras necessidades do cotidiano escolar, como foi possível 
verificar nas falas. Neste sentido, retomamos a questão dos conceitos de 
formação apontados por Garcia (1999), pois ocorre o que chamamos de 
coformação, isto é, a formação entre os pares.
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Para as duas coordenadoras, foi feita uma variável na aplicação da 
questão, que foi estabelecida da seguinte forma: “A Sala do Educador tem 
respondido às suas expectativas em relação aos problemas do cotidiano 
da escola? Por quê?”.

Para Amanda, o projeto não tem respondido a suas expectativas, 
pois ainda não contempla todos os profissionais da escola, e muitos 
participavam motivados pelos pontos no final do ano, o que, para a 
coordenadora, ainda são questões a serem superadas.

AMANDA (entrevista concedida em 25 set. 2012):
Não tem, é... respondido às expectativas porque ainda não 
é possível que todos os professores participem, primeira 
coisa. Segunda coisa, a maioria que participa, ainda é 
pensando em pontuação ao final do ano, com a questão 
da contagem de ponto, porque acha que se não fizer é... 
Aqueles cinco pontos que é destinado para quem participa 
é 100%, ele vai ser prejudicado no final do ano, pode cair 
num período, numa sala que ele não goste, pode sair da 
escola, então ainda tem a pressão da pontuação. [...] Mas 
a gente está sempre sendo pressionada porque a maioria 
não concorda, porque os horários são complicados para 
o professor. Isso é uma coisa que a gente reconhece. Ficar 
aqui num horário intermediário, sem tomar banho, sem 
se alimentar, então, é complicado mesmo. (informação 
verbal, grifos nossos).

A fala de Amanda evidencia a contradição entre o que propõe o 
projeto do estado e a realidade da formação na escola. De acordo com ela, 
os professores participam dos encontros para garantir os “cinco pontos” 
no final do ano.

A coordenadora Bela disse que os encontros têm progredido, 
mas que ainda é preciso melhorar em muitos aspectos, pois muitos 
professores não conseguem acompanhar o projeto por estarem 
trabalhando em duas, três escolas. Então, ela acredita que suas 
expectativas são respondidas parcialmente.
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BELA (entrevista concedida em 9 out. 2012):
Ó, vou dizer... Em partes, porque nem todos participam da 
Sala do Educador. É lamentável essa questão, porque às 
vezes o professor trabalha em duas, três escolas. outra 
hora está fazendo em outra escola por questões de 
horário. Então, assim, não contempla todos nesse sentido, 
mas, como está vendo os outros trabalhando naquelas 
temáticas, ele também procura se inteirar dos assuntos. 
[...] Então, assim, a Sala do Educador tem respondido às 
expectativas com relação a esses problemas, as questões 
mais emergentes no momento da discussão. Às vezes é 
até parado o tema do encontro pra discutir, aquilo que 
está mais presente. (informação verbal, grifos nossos).

CONSIDERAÇÕES

Assim sendo, defende-se “a proposta de que a formação continuada 
deve se dar com base na realidade da própria escola, em suas reais 
necessidades e seu projeto pedagógico” (SILVA, 2002, p. 9).

Diante das falas das coordenadoras e das professoras, fica evidente 
que é preciso considerar a escola em todas as suas complexidades, uma 
vez que

[...] compreender a instituição escolar como um espaço de 
formação continuada (não de formação para ser professor 
ou titulá-lo) requer entendimentos diferenciados de: 
formação continuada, espaços e tempos na instituição 
escolar, gestão e gestão da formação de professores, 
pesquisa e valorização dos conhecimentos, aprendizagem 
e aprendizagem de adultos e formação de formadores de 
professores. (ALVArADo-PrADA, 2008, p. 3).

Portanto, os dados apontam que ainda há contradição entre o que 
propõe o projeto do estado e a realidade da formação na escola. E isso 
se deve aos inúmeros percalços vivenciados na profissão, como arrocho 
salarial e responsabilização e autoresponsabilização, entre outros citados 
por Maria Garcia e Simone Anadon (2009).
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Desse modo, concordamos com Bertold Brecht (apud IBErNÓN, 2010, 
p.15) quando afirma que “o nível cultural de um país é medido pelo salário 
de seus professores, e muitos países têm um nível cultural excessivamente 
baixo em que seus docentes são mal pagos”.
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A COMPREENSÃO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA POR 
EXTENSIONISTAS ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS: 

LIMITAÇÕES E DILEMAS PEDAGÓGICOS
Diego Domingues (FFP-UERJ)

Introdução

Este trabalho surge da percepção, durante a graduação em Letras, 
como  extensionista alfabetizador de jovens e adultos, de que a variação 
linguística ainda é pouco abordada nas aulas de português, apesar de exercer 
considerável influência na maneira como os alunos compreendem a língua. 
Tal abordagem ganha novos contornos quando levamos em consideração o 
trabalho de alfabetização em turmas de Educação de Jovens e Adultos.

historicamente, a educação de jovens e adultos sempre foi uma 
modalidade secundarizada pelos poderes públicos, relegada, muitas 
vezes, somente ao turno noturno e associada a um caráter emergencial, 
assistencialista e provisório, “até hoje ainda sobressai [na EJA] sua função 
supletiva compensatória (educação para pessoas que não tiveram o direito 
à escola antes da vida adulta) praticada por boa parte das instituições” 
(SAMPAIo, 2009, p. 47).

o ensino de língua portuguesa, por sua vez, tem mudado muito nos 
últimos anos, deixando uma postura tradicional, pautada pela gramática 
normativa e pela análise fragmentada de frases, para se direcionar a uma 
prática mais reflexiva, baseada nas análises de textos produzidos em 
situações reais de comunicação e guiada por uma gramática descritiva, que 
possui uma coerência maior com o conteúdo escolar e as realizações dos 
falantes cultos da sociedade contemporânea. Um dos principais pontos 
dessa mudança de paradigma do ensino de português foi a introdução da 
variação linguística dentro de seu conteúdo programático.
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o estudo da variação linguística no português brasileiro não é 
nenhuma novidade, entendendo variedades linguísticas, segundo José 
Luiz Fiorin e Francisco Savioli (2001), como formas variáveis de realizações 
linguísticas motivadas pelas divisões da sociedade em grupos, como, por 
exemplo, grupos socioeconômicos, etários, geográficos, profissionais e 
assim por diante.

Percebemos que esse tema está sendo amplamente documentado 
e estudado por grandes pesquisadores brasileiros há vários anos. os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs (BrASIL, 2000), de ensino de 
língua portuguesa também trazem a indicação do estudo das variantes 
como um conteúdo importante para uma compreensão linguística ampla 
e produtiva. recentemente, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
ao se tornar o principal e, em alguns casos, único meio de acesso à 
universidade pública, também passou a exigir no conteúdo programático 
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias a variação como parte dos 
estudos necessários sobre os aspectos da língua portuguesa.

Entretanto, mesmo com a ampla pesquisa acadêmica, mesmo com 
as duas “pontas” de orientação do conteúdo do ensino nacional (PCNs 
e Enem) indicando o trabalho com variação linguística, mesmo com a 
criação do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD (BrASIL, 2014), que 
entre suas diretrizes tem a indicação do trabalho com variantes, por que, 
ainda assim, esse conteúdo é tão pouco explorado na educação básica? 
Complementando esse questionamento, como a universidade está 
encaminhando a abordagem desse conteúdo nos seus cursos de formação 
de professores? os professores recém-formados sentem-se habilitados 
para tratar desse tema em suas futuras aulas?

realizando, então, um necessário recorte para sintetizar as questões 
apresentadas, nesta pesquisa busquei responder a três indagações: qual 
a compreensão que os alfabetizadores do Programa Integrado da UFrJ 
para Educação de Jovens e Adultos têm sobre a questão da variação 
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linguística? Eles relacionam esse conhecimento com suas práticas 
pedagógicas? Como eles avaliam o papel da graduação nesse processo?

Sobre o grupo investigado, há alguns motivos por que decidi 
pesquisar especificamente esse grupo de alfabetizadores. Um deles é 
porque todos estão inseridos em um processo de formação em uma 
universidade de excelência, a UFrJ, portanto, identificando o modo 
como está sendo encaminhado determinado conteúdo na graduação, 
podemos visualizar, pela percepção desses alunos, se a abordagem está 
sendo efetiva. outro motivo é que são todos da área de licenciaturas e, ao 
buscarem o programa para atuarem como alfabetizadores, demonstram 
um interesse em exercer a docência, logo são sujeitos que estão em um 
espaço sério de formação acadêmica e têm interesse na área de atuação 
pesquisada. Portanto, investigando como esses futuros professores 
compreendem o trabalho com a variação no contexto de sala de aula e 
quais suas possíveis dificuldades em abordar esse conteúdo, podemos 
ter mais clareza de como encaminhar proposições que os auxiliem em 
suas reflexões e prática pedagógicas.

Na busca de apresentar os sujeitos envolvidos na pesquisa, 
apresentarei agora o Programa Integrado da UFrJ para Educação de 
Jovens e Adultos.

Esse programa foi criado em 2003 pela Pró-reitoria de Extensão – 
Pr5 partindo de uma curiosa demanda. Alguns moradores do bairro Maré, 
conjunto de comunidades localizadas nas proximidades da universidade, 
motivados pelos resultados do Censo Maré, que indicavam um alto índice 
de analfabetismo na localidade, buscaram representantes da academia 
que de alguma forma pudessem colaborar para a resolução do problema 
social posto. Disse anteriormente “curiosa demanda” pois de fato é curioso 
perceber que uma cidade universitária da proporção da UFrJ, cercada 
de comunidades, precisou da intimação de moradores das proximidades 
para tomar alguma iniciativa que dialogasse com elas e agisse de maneira 
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mais contundente em seu entorno. Isso nos leva a pensar como o papel 
social da universidade poderia ser potencializado, mas muitas vezes muros 
simbólicos são erguidos entre essas discrepantes realidades, afastando 
seus sujeitos e dificultando a necessária interação.

Ao pensarmos a Formação em EJA, não podemos deixar de 
considerar que qualquer curso de formação continuada 
oferecido pelas universidades, seja na modalidade de 
extensão, aperfeiçoamento, pós-graduação lato e stricto 
sensu não pode ignorar os saberes presentes na prática 
pedagógica e o saber docente que é plural. A experiência 
do cotidiano escolar é um importante lócus de formação. 
É na sala de aula que o professor vai construindo 
respostas para os dilemas práticos, experimentando 
soluções, colocando em diálogo os conhecimentos 
construídos no processo de formação inicial, validando 
uns, questionando outros e aprendendo mais sobre o 
processo educacional. (MoUrA, 2013, p. ?).

Dentro do programa, a pesquisa foi realizada com os alfabetizadores 
que compõem o Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos em Espaços 
Populares. Esse projeto tem como principal objetivo alfabetizar jovens e 
adultos que tiveram, em alguma fase da vida, seu direito à educação negado. 
As aulas ocorrem nas próprias comunidades em que os alunos residem e/ou 
trabalham, facilitando, assim, o acesso desses sujeitos ao espaço educacional 
e a permanência deles neste, e são ministradas, em sua quase totalidade, 
por alunos de graduação das faculdades de Letras ou de Pedagogia.

Metodologia e análise dos resultados

o encaminhamento do questionário feito para os alfabetizadores 
do programa se deu da seguinte maneira: elaboraram-se seis perguntas 
que, como questão central, buscavam compreender se a) o conteúdo 
variação linguística foi abordado na graduação e, em caso positivo, se 
essa abordagem era considerada necessária pelos alfabetizadores para 
qualificá-los a trabalhar esse conteúdo em sala de aula; b) qual a opinião 
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dos alfabetizadores sobre a pertinência em abordar esse conteúdo na 
educação básica; e c) se a graduação os embasou teoricamente para 
trabalhar com alfabetização de jovens e adultos e qual a opinião deles 
sobre duas afirmativas que contêm o termo “erro” ao se referirem às 
variantes dos alfabetizandos.

o questionário foi realizado por doze bolsistas do programa em um 
dos dias de formação continuada, que ocorre semanalmente às sextas-
feiras. Foram considerados tanto aqueles que estão exercendo o papel 
de alfabetizador como aqueles que já alfabetizaram por mais de um ano 
no programa, mas atualmente estão em outras posições, como supervisor 
pedagógico, por exemplo. Após perguntas abertas, mais específicas 
sobre origem e formação, os bolsistas teriam que responder a perguntas 
fechadas, sendo que em cada uma havia espaço para, caso considerassem 
necessário, comentarem suas respostas. 

Ao final, todas as respostas foram tabeladas, e analisou-se o resultado 
obtido tendo como base o referencial teórico que orienta este trabalho e 
as reflexões feitas até aqui.

Abaixo as respostas entregues:

Naturalidade idade Gênero Formação Concluído Em que período
1 Rio de Janeiro 44 F Letras sim ---
2 Pernambuco 26 F Letras sim ---
3 Rio de Janeiro 50 F Letras não Desperiodizada
4 Rio de Janeiro 34 F Letras não 8o período
5 São Paulo 35 F Pedagogia sim ---
6 Rio de Janeiro 24 M Ciências Biológicas não 3o período
7 Paraíba 37 F Educação Física não 11o período
8 Rio de Janeiro 35 F Pedagogia não 5o período
9 Rio de Janeiro 28 F Pedagogia sim ---
10 Rio de Janeiro 33 F Pedagogia não 12o período
11 Rio de Janeiro 25 F Letras sim  ---
12 Rio de Janeiro 21 F Letras não 4o período
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1a pergunta) Considerando tanto a experiência no Programa Integrado 
da UFrJ para Educação de Jovens e Adultos quanto em outros espaços, há 
quanto tempo você é alfabetizador nessa modalidade?

Menos de 1 ano Mais de 1 e menos de 4 anos Mais de 4 anos

0 8 4

2a pergunta) Na sua formação acadêmica, você teve, ou está tendo, 
algum contato com o conteúdo variação linguística?

Sim Não

10 2

Em caso positivo, você considera que a abordagem feita na graduação 
te possibilita a lidar com esse tema enquanto professor?

Sim, de 
maneira 
confiante

Sim, mas 
de maneira 
superficial

Não saberia como 
encaminhar esse 
conteúdo em sala de aula

Não considero esse 
conteúdo relevante em 
minha área de atuação

4 4 4 0

3a pergunta) Na sua opinião, a variação linguística:

É um tema que deveria ser 
abordado exclusivamente 
no ensino superior

É um tema mais adequado 
aos anos finais da educação 
básica

É um tema pertinente 
a todas as etapas da 
educação básica

1 0 11

4a pergunta) o embasamento teórico obtido na graduação te ajuda a 
preparar suas aulas nas turmas de alfabetização de jovens e adultos?

Sim, completamente Parcialmente, preciso 
recorrer a outras fontes

Não, o embasamento 
precisou ser adquirido em 
outros espaços de formação

1 7 4

5a pergunta) Marque sua opinião com relação às seguintes afirmações:

Frase 1: No processo de alfabetização, a maneira como o aluno fala 
não deve ser corrigida. Somente a escrita.

Concordo Concordo parcialmente Não concordo

4 7 1
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Frase 2: As pessoas não alfabetizadas cometem mais erros na fala do 
que as que já passaram pelo processo de alfabetização.

Concordo Concordo parcialmente Não concordo

1 5 6

Entre as primeiras respostas, podemos observar que a maioria, 83%, é 
de bolsistas oriundos dos cursos de Pedagogia (33%) ou de Letras (50%); há 
predominância de mulheres com relação a homens, 92%, com média etária 
de 32 anos. Grande parte dos bolsistas também ou concluiu a graduação, 
42%, ou já está na segunda metade do curso, 33%, indicando que o 
processo formativo nessa etapa, quando não concluído, já está bastante 
avançado para a maioria. outro dado importante que cabe destacar nas 
perguntas iniciais é que todos têm mais de um ano de experiência como 
alfabetizadores de jovens e adultos, contando a experiência tanto da 
extensão quanto em outros espaços.

Seguindo para as respostas que tratam mais especificamente do 
contato desses bolsistas com o tema em destaque, é importante notar 
que a maioria já foi ou está sendo apresentada à variação linguística 
na graduação. Dos doze bolsistas que responderam, apenas dois 
disseram nunca ter tido contato com esse conteúdo. o curioso em 
analisar esses dados é que, embora as respostas anteriores indiquem 
um conhecimento do tema pela maioria, a segurança para trabalhá-lo 
em sala não é unanimidade.

Quatro indicaram que a abordagem feita na graduação não os 
possibilitaria encaminhar esse conteúdo em sala de aula, ao passo 
que quatro indicaram que poderiam abordar o tema, mas de maneira 
superficial. Somente quatro disseram que teriam confiança ao trabalhar 
com variação linguística na escola. resumindo, e voltando às porcentagens, 
83% dos bolsistas disseram já terem visto o tema variação linguística na 
graduação, mas 63% não demonstram confiança em abordá-lo na escola 
enquanto professores.
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Essas informações ganham uma nova camada de relevância quando 
percebemos que praticamente todos os bolsistas, 92%, consideram pertinente 
o trabalho desse conteúdo em todas as etapas da educação básica, e não de 
maneira restrita aos anos finais do ensino médio ou à graduação.

Quando fazemos o recorte de um tema específico para observar sua 
abordagem na graduação e percebemos a distância que há entre os anseios 
dos alunos, suas lacunas de formação e o que a academia encaminha, 
fica ainda mais evidente a necessidade de um estreitamento entre os 
conhecimentos e as pesquisas desenvolvidas no ensino superior e no chão 
da educação básica. Não se está, com isso, desmerecendo toda a gama 
de estudos empreendidos na universidade; o que se está, nesse primeiro 
momento, é indicando que a maneira como esses estudos estão sendo 
encaminhados poderia levar mais em conta o público com o qual se está 
trabalhando, isto é, em sua maioria, futuros professores da educação básica.

Não há nada mais contraditório do que cursos de licenciatura 
colocarem a discussão das práticas pedagógicas em segundo plano, 
ou ainda desmerecerem o saber produzido nas escolas em função 
do saber produzido na academia, como se este fosse mais legítimo e 
autorizado do que aquele. reafirmando, não há nada mais contraditório e 
contraproducente do que disciplinas nos cursos de licenciaturas que, em 
sua abordagem, não se preocupam em estabelecer pontes entre o saber 
acadêmico e o cotidiano escolar.

Muitos dos profissionais que atuam nos cursos de Letras 
parecem se negar (consciente ou inconscientemente) 
a admitir que a vocação natural do curso é a formação 
de docentes de português e/ou línguas estrangeiras, 
numa recusa que se contrapõe às diretrizes do próprio 
Ministério da Educação no que diz respeito à formação 
docente. (BAGNo, 2013, p. 26-27).

Seguindo, outro ponto indicado com igual fragilidade na formação 
dos bolsistas é o trabalho com a educação de jovens e adultos, ainda 
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mais quando nessa modalidade há o exercício da alfabetização. Ao 
responderem à quarta pergunta, apenas um bolsista disse que o 
embasamento teórico obtido nas aulas da graduação o qualificou 
consideravelmente para preparar as aulas das turmas de alfabetização. 
Sete informaram que precisaram recorrer a outras fontes formativas, e 
quatro informaram que todo o embasamento teórico necessário para 
trabalharem a alfabetização de jovens e adultos precisou ser adquirido 
em outros espaços que não as aulas da graduação, ou seja, 92% dos 
bolsistas indicaram que as aulas da graduação não foram suficientes 
para se sentirem seguros com relação ao trabalho pedagógico que 
desenvolveriam nas turmas de alfabetização do programa.

Por um lado, poderíamos dizer que as observações do parágrafo 
anterior são redundantes ou até mesmo hiperbólicas, já que é normal, e 
até recomendável, que o aluno de graduação busque ampliar e aperfeiçoar 
seus saberes consultando diferentes fontes de informação além das a que 
tem acesso na graduação; poderíamos dizer também que a alfabetização de 
jovens e adultos é etapa muito específica de uma modalidade secundária 
nos espaços escolares da educação básica e que por isso a graduação não 
teria como abarcá-la, concentrando-se em desenvolver um saber mais 
amplo, que atendesse a grupos de discussão maiores. Com relação a essas 
afirmativas, incorrem dois equívocos.

o primeiro é relativizar a importância das aulas da graduação, como 
se se referissem à mera introdução de um conhecimento que deve ser 
expandido em outros momentos. Que a procura pelo aprimoramento na 
área profissional, buscando exercer uma formação continuada em sintonia 
com as discussões mais atuais do campo de atuação, seja não só importante 
como também fundamental para qualquer professor, disso não há dúvida. 
Por outro lado, o professor deveria concluir a graduação minimamente 
preparado para exercer seu ofício com confiança, seguro de como e do 
que está fazendo em suas aulas. Postergar essa capacitação com os falsos 
argumentos de que “só se aprende fazendo” ou de que “a faculdade não 
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forma professores, forma pesquisadores” é não só questionável como 
também um desserviço para a sociedade.

o segundo equívoco é menosprezar a importância da EJA e da 
alfabetização. recorrendo aos dados estatísticos, observamos que o Brasil 
ainda tem muito o que caminhar no que se refere à Educação de Jovens 
e Adultos. Segundo a Unesco (2015), o Brasil é o oitavo país com mais 
adultos analfabetos no mundo e, conforme o IBGE (2015), tem 13 milhões 
de analfabetos com 15 anos ou mais, ou seja, 8,5% do total de habitantes 
do país. Considerando o número de analfabetos funcionais, esse número 
salta para 27%.

há dados ainda mais alarmantes. Segundo o Indicador de Alfabetismo 
Funcional (Inaf) de 2012, que apresenta a evolução do alfabetismo 
funcional na última década, apenas 25% dos brasileiros atingem o 
nível pleno nas habilidades de leitura e escrita. Portanto, ainda que 
estivéssemos em um país com amplo acesso à educação pública de 
qualidade e baixíssimos níveis de analfabetismo, ainda assim a educação 
para todos os cidadãos, independente da classe socioeconômica ou 
faixa etária, seria um direito constitucional. Quando nos deparamos com 
os preocupantes dados apresentados, é impossível reforçar qualquer 
discurso que desmereça a alfabetização, assim como qualquer etapa da 
Educação de Jovens e Adultos.

Por último, reflito sobre as respostas dadas às duas últimas questões. 
Perguntados sobre suas opiniões acerca da primeira afirmativa (“No 
processo de alfabetização, a maneira como o aluno fala não deve ser 
corrigida. Somente a escrita.”), a maioria – sete bolsistas – concordou 
parcialmente com ela, ao passo que quatro concordaram totalmente e 
apenas um discordou. Em relação à segunda afirmativa (“As pessoas não 
alfabetizadas cometem mais erros na fala do que as que já passaram pelo 
processo de alfabetização.”), apenas um concordou totalmente; cinco 
concordaram parcialmente e seis discordaram.
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o interessante em perceber aqui mais do que as concordâncias e 
as discordâncias absolutas são as concordâncias parciais nas opiniões. A 
maioria na primeira e quase metade na segunda afirmativa concordam 
parcialmente com o que estava escrito.

Problematizando as respostas para a primeira afirmativa, podemos 
perceber que há uma certa unidade de pensamento que entende que mais 
do que “corrigir”, pois essa correção pressupõe um erro que tem que ser 
reparado, o mais adequado seria garantir as variantes dos alunos e apresentar 
outras variantes adequadas a diferentes situações comunicativas.

Alguns comentários para a primeira afirmativa
Devemos mostrar as formas que usamos a língua em diversos espaços.
Acredito que essa correção deve ser construída junto com o aluno e essa 
“correção” deve ser feita na fala e escrita ao longo do processo voltado para 
a aprendizagem de forma que não constranja o aluno e valorize a cultura de 
cada região.
Acredito que a fala não deve ser corrigida e sim respeitada a variação linguística, 

e este pode ser um gancho para trabalhar esta temática.
É preciso também que se mostre a forma correta também na fala para ajudar no 

processo de alfabetização, visto que os alunos tendem a reproduzir o que falam.

A complexidade em trabalhar as variantes dos alunos em contexto 
de aula reside na dificuldade de escapar de certos discursos moralistas 
ou demagógicos. Se reforçar o modelo de aula normativa e altamente 
prescritiva que desconsidera a variação linguística inerente a qualquer 
sociedade não é nem um pouco produtivo para o ensino, por outro lado, 
a ideia de que “tudo vale, o importante é se comunicar” também não 
cabe. Não oportunizar ao aluno o aprendizado das normas urbanas de 
prestígio, enaltecendo apenas sua variante, pode ser tão prejudicial 
quanto ignorar as discussões sobre variação, considerando apenas uma 
determinada norma.

Comentando sobre a importância da abordagem da variação 
linguística pelo professor, Irandé Antunes é certeira:
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Simplistamente há quem pense que esse tipo de 
princípios levaria os professores à frouxidão, ao 
relaxamento, ao descuido de cada um com os propósitos 
de capacitar-se linguisticamente. Pelo contrário: quanto 
maior a capacidade do falante de usar diferentes normas 
e diferentes registros – do mais formal ao mais informal 
-  tanto mais competente ele é. Portanto, o que se está 
pretendendo com a admissão de uma atitude positiva 
frente à variação é muito mais do que se faz atualmente 
na escola. Na verdade, é preciso enxergar para fora da 
sala de aula. Aí, a variação campeia... (2007, p. 106).

Enquanto isso, ao pensar nas opiniões emitidas sobre a segunda 
afirmativa, a que diz que “as pessoas não alfabetizadas cometem mais erros 
na fala do que as que já passaram pelo processo de alfabetização”, como 
dito acima, houve cinco bolsistas que concordaram parcialmente, seis que 
discordaram e um que concordou. Nesse ponto, buscando compreender 
o que motivou as concordâncias, sejam a total ou as parciais, trago os 
respectivos comentários deixados.

Alguns comentários para a segunda afirmativa
Já testemunhei falas de pessoas escolarizadas com problemas semelhantes.
Nem sempre quem passa pelo processo de alfabetização deixam seus costumes.
Depende do conhecimento de mundo do aluno e o meio em que vive. Tenho 
uma aluna na classe de alfabetização que fala muito bem e colega na faculdade 
que se expressa com muitos erros na fala e outro na classe de alfabetização 
que já comete erros na fala.
Se pensarmos na forma “padrão” escolhida pela sociedade como certa, sim, mas 
o que é errado ou certo na fala? Algumas pessoas decidiram por uma certa, mas 
o processo de construção para cada indivíduo acontece de uma maneira.

Mais uma vez, as lacunas na formação dos bolsistas são evidenciadas. 
Embora nas respostas à primeira afirmativa a maioria tenha rejeitado 
a noção de correção da fala do aluno, justificando que o ideal é levá-lo 
a entender outras variantes, o que poderia indicar uma compreensão 
mais esclarecida sobre os tendenciosos critérios de “certo” ou “errado”, 
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nas respostas à segunda afirmativa, ao hierarquizarem o modo de falar 
de pessoas em diferentes graus de alfabetização, o senso comum fala 
mais alto. “A norma de cada um, que é norma de sua região, é marca da 
identidade cultural do seu grupo. Alterar-se, pois, os padrões da fala é 
descaracterizar essa fala, é tirar dela aquilo que faz a originalidade de sua 
feição” (ANTUNES, 2007, p. 108).

A primeira resposta usa o termo “problemas semelhantes”, sendo 
que na afirmativa não há menção a problema algum; a segunda resposta 
associa “costumes” a “erros”, afirmando que “nem sempre” esses 
costumes são abandonados. A terceira resposta é mais moralizante e 
traz os juízos de valores associados às determinadas variantes: a aluna da 
classe de alfabetização fala “bem”, mas a colega da faculdade tem “erros” 
na fala. É interessante notar que a última resposta, a mais reflexiva sobre 
a questão, foi dada por uma bolsista que afirmou não ter tido contato com 
o tema variação linguística na graduação.

Para o linguista profissional, o erro não existe, pois 
toda e qualquer manifestação linguística segue regras 
gramaticais facilmente demonstráveis; para a maioria das 
pessoas, no entanto, o erro existe e é preciso combatê-
lo até mesmo por causa de uma boa intenção da parte 
de seus detratores: ensinar a língua “certa” a quem fala 
“errado” é um modo de garantir a inserção da pessoa na 
cultura letrada. (BAGNo, 2012, p. 935).

Percebi, ao final da leitura das respostas dadas nos questionários, que, 
embora pudesse existir de maneira consciente ou inconsciente a tentativa 
de responder conforme o senso comum acadêmico, a vulnerabilidade na 
formação no que tange à compreensão do tema variação linguística foi 
aos poucos se desvelando. Tal constatação se torna mais imperativa ao 
lembrarmos que a maioria dos bolsistas, dos cursos de Letras e de Pedagogia, 
afirmou ter tido contato com esse conteúdo na graduação; portanto, são 
futuros professores que trabalharão com o ensino de língua materna, seja 
nas séries iniciais ou finais, e, mesmo passando por um processo formativo 
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em uma grande universidade pública, ainda assim poderão levar para suas 
aulas termos, conceitos e perspectivas equivocadas sobre seu material de 
trabalho, a língua.

Considerações finais

Quando pensamos sobre a atuação de alfabetizadores e professores de 
português, mais especificamente em turmas de EJA, partimos do pressuposto 
de uma difícil atribuição em jogo: ensinar uma língua viva, dinâmica e em 
constante mudança com um material didático eventualmente defasado, 
em um espaço escolar muitas vezes precário, com formação profissional 
insuficiente e interesses contraditórios disputando o espaço de autonomia 
do docente. Até aqui, nenhuma novidade. Mas como avançar?

As considerações finais, se é que se podem chamar assim, são que, 
em primeiro lugar, a busca por culpados é uma busca fadada ao fracasso. 
Se cabe ao professor se aperfeiçoar sempre mais e mais durante seu 
percurso profissional; se caberia à universidade subsidiar os alunos da 
graduação com um aporte teórico mais em sintonia com suas futuras 
práticas profissionais; se cabe ao governo garantir espaços educativos de 
qualidade, além de reconhecer a importância da carreira docente com 
valorização da profissão; para essas indagações já temos boa parte das 
respostas, e, mesmo que não as tivéssemos, apenas identificar o problema 
não ajuda muito na almejada caminhada propositiva.

Em segundo lugar, e agora focando mais no tema em discussão do que 
no processo formativo, é fato que ainda há muito a se avançar na sociedade 
para que possamos considerar que estamos em um espaço democrático 
com igualdade de oportunidades e garantia de que todas as maneiras de 
expressão são legítimas e respeitadas; entretanto, não é porque estamos 
longe do ideal que não devemos buscá-lo constantemente no presente.

Lembro-me de uma professora da graduação, renomada doutora em 
linguística, que certa vez disse que as discussões da sociolinguística ainda 
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não poderiam ser levadas para a educação básica. Se não agora, então 
quando? Se há pesquisas referendadas por importantes pesquisadores 
da área, se há a defesa de determinada abordagem nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e se, a cada dia, percebe-se como é importante 
oxigenar conceitos e práticas pedagógicas obsoletos com os novos ares 
desenvolvidos na academia, então por que não?

Ensinar bem é ensinar para o bem. Ensinar para o bem 
significa respeitar o conhecimento intuitivo do aluno, 
valorizar o que ele já sabe do mundo, da vida, reconhecer 
na língua que ele fala a sua própria identidade como ser 
humano. Ensinar para o bem é acrescentar e não suprimir, 
é elevar e não rebaixar a autoestima do indivíduo. 
(BAGNo, 2015, p. 202).

Talvez ainda falte a segurança necessária para desempenhar essas 
práticas de maneira confiante, mas, aqui, cabe a terceira e última 
consideração: a garantia de espaços coletivos de formação, discussão e 
troca entre professores é fundamental para o sucesso do espaço escolar, 
e, nesse ponto, extrapolo as discussões sobre a modalidade EJA e sobre 
o tema variação linguística. Ter um espaço para debater ideias, dividir 
novidades, propor encaminhamentos, desenvolver projetos, em um 
processo de formação recíproca de plena comunhão pedagógica, é não só 
importante, como também, ratifico, fundamental.

Essa consideração se baseia em grande parte na experiência que 
tive no Programa Integrado de Educação de Jovens e Adultos da UFrJ. A 
possibilidade de encontros semanais para formação e planejamento tem 
uma potência incalculável para o êxito do professor e a resolução de questões 
que individualmente podem parecer bem mais difíceis de solucionar.

A tomada de posição diante de propostas controversas ou incoerentes 
de ensino, principalmente frente aos recentes discursos que pregam 
a neutralidade na educação, e o reconhecimento pelo professor de 
sua importância política e do impacto que suas ações exercem talvez 
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sejam os primeiros passos no caminho de uma educação de qualidade 
verdadeiramente preocupada com o aluno e com a valorização de seus 
saberes e de sua cultura.

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor 
que, por não poder ser neutra, minha prática exige de 
mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão 
ruptura. Exige de mim que escolha entre isso e aquilo. 
Não posso ser professor a favor simplesmente do homem 
ou da humanidade, frase de uma vaguidade demasiado 
contrastante com a concretude da prática educativa. Sou 
professor a favor da liberdade contra o autoritarismo, da 
autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra 
a ditadura de direita ou de esquerda. (FrEIrE, 1996, p. ?).

Em seu livro Linguagem, escrita e poder (2009, p. ?), Maurizio Gnerre 
afirmou de maneira simples e contundente que “a linguagem constitui o 
arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder”, portanto 
falar sobre normas, parâmetros, variações, liberdade e criticidade perde 
totalmente o sentido quando tal discurso não vem acompanhado de 
uma prática igualmente comprometida com superar desigualdades e 
preconceitos que persistem em nossa sociedade.

Tais situações, em grande parte, são motivadas pelo silenciamento de 
diversas vozes que percorrem inúmeros caminhos, mas não encontram 
espaço para serem ouvidas. o professor também tem esse compromisso: 
ouvir as vozes pouco, ou nunca, percebidas e possibilitar que as palavras 
de seus emissores reverberem com mais segurança, força e autonomia.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O ENSINO DE LÍNGUA 
MATERNA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E AS 

CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLINGUÍSTICA PARA PRÁTICA DOCENTE
Iago Pereira dos Santos (Uenf) 

Liz Daiana Tito Azeredo da Silva (Uenf) 
Tatiane Almeida de Souza (Uenf)

Eliana Crispim França Luquetti (Uenf)

“O falante deve ser poliglota em sua própria língua”
Evanildo Bechara

Introdução

o trabalho, desde tempos remotos, fez parte da vida de nossa 
sociedade. Esse compromisso sempre foi passado socialmente como algo 
que dignificava o homem. É nesse contexto que se insere a Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, que, segundo a literatura especializada, é datada 
de meados do século XX e se dá, a princípio, como uma oportunidade para 
aqueles com idade mais avançada que por algum motivo da vida social não 
tiveram a oportunidade de se escolarizar no seu devido tempo.

Mas é claro que os programas de educação escolar de jovens e adultos 
que originalmente se estruturam para democratizar oportunidades 
formativas a adultos trabalhadores vêm perdendo sua identidade, pois 
na atual conjuntura do sistema educacional brasileiro observa-se a 
juvenilização dessa modalidade de ensino. Diante disso, faz-se necessário 
uma formação que contextualize o ensino à realidade do aluno.

o texto que segue aborda algumas questões a respeito da importância 
da formação sociolinguística do professor de língua portuguesa para a 
abordagem de leitura e escrita na EJA. Para esta pesquisa, utilizamos a 
pesquisa bibliográfica especializada sobre o tema; além disso, fizemos 
algumas entrevistas com professores de língua portuguesa que atuam 
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nessa modalidade de ensino, a fim de evidenciar de que forma eles 
concebem a escrita e a leitura na sua formação e também de verificar 
como se dá o trabalho com leitura e escrita em suas aulas.

os resultados obtidos até o momento apontam para uma formação 
continuada dos professores que estão atuando na EJA, uma vez que estes 
ainda desprezam o trabalho com oralidade, que, à luz da sociolinguística, 
é peça fundamental para o ensino-aprendizagem de jovens e adultos que 
já possuem uma identidade linguística esclarecida em conformidade com 
suas vivências sociais.

Breve histórico da Educação de Jovens e Adultos – EJA

Entendemos por EJA a modalidade de educação destinada a jovens, 
adultos e idosos que tiveram no passado o seu direito à escolarização 
impedido por diversos fatores da vida social, como, por exemplo, a inserção 
no mercado de trabalho infantil, a falta de assistência educacional por parte 
dos governantes de nosso país e até mesmo a falta de políticas públicas 
educacionais que atendessem às pessoas que estavam organizadas nas 
zonas rurais do Brasil.

relatos de pesquisadores da história da educação brasileira nos 
permitem comtemplar vestígios da escolarização de jovens e adultos 
desde o período colonial, por volta de 1549, quando os povos indígenas e 
posteriormente os escravos negros foram catequizados e ensinados a ler e 
a escrever pelos jesuítas.

De acordo com Sérgio haddad e Maria Clara Di Pierro (2000), com a 
expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, pela coroa portuguesa, cessaram 
os indícios de instrução de jovens e adultos no período colonial, e somente 
no período imperial encontraram-se informações acerca da escolarização 
de jovens e adultos.

A primeira Constituição brasileira de 1824, no período imperial, previu 
garantia de instrução primária e gratuita a todos os cidadãos brasileiros, 



Formação de professores: da teoria à prática, o “início” e a “continuação”  | 95

sumário

inclusive os adultos. Todavia, o direito à educação de qualidade era uma 
mera utopia e ficava apenas no contexto legislativo vigente na época.

Segundo haddad e Di Pierro (2000), a Constituição de 1981 surge na 
Primeira república, período em que o Estado brasileiro se caracterizou 
por diversas reformas no âmbito educacional. Contudo, no que tange 
à instrução de jovens e adultos, além de ocultar os direitos à educação 
destes, que naquele momento eram em grande maioria analfabetos, 
também excluiu os adultos iletrados do direito ao voto.

Ao final da Primeira república, por volta de 1920, e com o início 
da industrialização e a aceleração da urbanização no Brasil, começa-
se a pensar em políticas públicas voltadas para o ensino de jovens 
e adultos. Segundo os autores (2000, p. 110), “até esse período, a 
preocupação com a educação de jovens e adultos praticamente não 
se distinguia como fonte de um pensamento pedagógico ou de política 
educacionais específicas”.

Todavia, como podemos observar em haddad e Di Pierro,

[...] foi somente ao final da década de 1940 que a educação 
de adultos veio a se firmar como um problema de política 
nacional, mas as condições para que isso viesse a ocorrer 
foram sendo instaladas já no período anterior. o plano 
nacional de Educação de responsabilidade da União, 
previsto pela Constituição de 1934, deveria incluir entre 
suas normas o ensino primário integral gratuito e de 
frequência obrigatória. Esse ensino deveria ser extensivo 
aos adultos. (2000, p. 110).

Esse foi um período de forte preocupação com a educação das 
camadas populares. Dessa maneira, em 1942, institui-se o Fundo Nacional 
do Ensino Primário, que, com seus recursos, fomentava o ensino supletivo 
para adolescentes e adultos. Sem demora, no ano de 1945, o fundo 
estabeleceu que 25% dos recursos fossem destinados a um plano geral de 
ensino supletivo reservado a adolescentes e adultos analfabetos.
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Contudo, somente a partir do ano 1947, com a criação do Serviço de 
Educação de Adultos (SEA), nasce o movimento em favor da educação 
de adultos, denominado Campanha de Educação de Adolescentes e 
Adultos (CEAA), em que se deu início ao reconhecimento da EJA como 
direito social, com caráter reparador da inferioridade na escrita e 
leitura, equalizador pelos erros cometidos à grande parcela adulta da 
população analfabeta, e permanente para que sempre haja atualização 
do conhecimento destes.

No final da década de 60, houve a criação do Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (Mobral), com o objetivo de alfabetizar jovens e adultos acima 
da idade de escolarização vigente. Com a instauração da ditadura militar, o 
Mobral ficou distante de sua proposta inicial, passando também a atender 
as propostas ideológicas educacionais do período ditatorial brasileiro, 
que carecia de mão de obra para o trabalho, ou seja, alfabetizavam-se os 
jovens e adultos para o trabalho.

De acordo com Karina Costa e Marcos Vinicios Giust (2012), as décadas 
de 80 e 90 são marcadas pela queda da educação tradicional, tornando-
se a educação um modelo que busca novas perspectivas de ensino em 
detrimento do alunado da época. Contudo, a EJA mais uma vez ficou 
esquecida pela falta de políticas públicas voltadas para essa modalidade.

Ainda segundo os autores, no plano nacional, a educação de jovens e 
adultos só é relembrada durante o governo Lula, que trata da questão da 
alfabetização de jovens e adultos com o intuito de erradicar o analfabetismo 
funcional com o Programa Brasil Alfabetizado.

Vemos, pois, que a instauração da EJA no cenário brasileiro fez parte 
da luta de diversos movimentos sociais por uma educação de qualidade. 
Pode-se destacar o movimento Educação Popular, do filósofo Paulo 
Freire, que possui grande influência na instrução de adultos por sua 
preocupação com a alfabetização dos que sofreram com a marginalização 
e precarização do ensino.
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As contribuições da sociolinguística na formação do professor de 
língua materna

Se pensarmos que o Brasil é um país multicultural, repleto de culturas 
que diferem entre si de acordo com a região que o sujeito habita, formar 
um cidadão em contexto de multiculturalismo é tarefa árdua e requer do 
professor uma prática reflexiva.

os aspectos que diferenciam um brasileiro do outro são bem notáveis, 
ora pelo tom de pele, devido à miscigenação das três raças (indígena, 
branca e negra), ora pelo jeito que se pronunciam determinadas palavras 
ou até mesmo pelo jeito que se refere à determinada fruta/legume/
verdura. Um exemplo que corrobora essa afirmação é o caso da fruta 
denominada “mexerica” nos estados da região Sudeste e Centro-oeste, 
que na região Norte e Nordeste recebe o nome “tangerina” e na região Sul 
é chamada de “bergamota”. Vemos, pois, o plurilinguismo que se estende 
pelo Brasil, demonstrando a sua característica multicultural na oralidade 
das diferentes regiões brasileiras.

No que concerne à Educação de Jovens e Adultos, sabemos que o 
alunado dessa modalidade de instrução é diversificado, com bagagens 
históricas e culturais já consolidadas.

Confirmamos a afirmação acima em Maraléia Nogueira, Maria Amélia 
Dalvi e Talita Silva, que dizem que os alunos da EJA

[...] chegam à escola trazendo consigo uma já 
consolidada realidade ideológico-linguística, por sua vez 
potencialmente diferente tanto da do professor, quanto 
da realidade ideológico-linguística dos outros colegas, 
já que uma das marcas das turmas da EJA é, sempre, a 
diversidade – que, de acordo com os PCN’s, é reconhecida 
pelas instituições oficiais encarregadas de planejar a 
educação no Brasil e deve ser trabalhada, como ponto 
de partida e de chegada, nas salas de aula. (2009, p. 189).
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Portanto, de acordo com Cleide Santos e Sandra Almeida (2011, p. 
2), ao fazer um estudo sobre a linguagem “não podem ser descartados 
os aspectos sócio-político-cultural e ideológicos que influenciam no 
comportamento linguístico de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos”, 
o que quer dizer que no estudo de uma determinada língua não se devem 
desprezar os fatores culturais, o contexto social e de estratificação social, 
pois o sistema linguístico armazena aprendizados culturais e também faz 
registro de mudanças que se produzem em cada comunidade linguística.

No que tange à diversidade e à formação linguística desses alunos 
em processo de alfabetização, trabalhar a língua em uso, baseada na 
realidade social em que se encontram esses falantes, deveria ser uma das 
primeiras premissas da escola do século XXI, pois o alunado dessa escola 
já faz uso dessa língua desde tenra idade. Como esboça Luís Carlos Cagliari 
(1991, p. 19) “uma criança que entra para a escola pela primeira vez, aos 
7 anos, já trilhou um longo caminho linguístico, já provou no dia a dia um 
conhecimento e habilidade linguística muito desenvolvidos”.

Logo, entendemos que:

Qualquer criança que ingressa na escola aprendeu 
a falar e a entender a linguagem sem necessitar de 
treinamentos específicos ou de prontidão para isso. 
Ninguém precisou arranjar a linguagem em ordem de 
dificuldades crescentes para facilitar o aprendizado da 
criança. Ninguém disse que ela deveria fazer exercícios 
de discriminação auditiva para aprender a reconhecer 
a fala ou para falar. Ela simplesmente se encontrou no 
meio de pessoas que falavam e aprendeu. (CAGLIArI, 
1991, p. 17).

Portanto, ao ler a citação acima, podemos extrair que o aluno chega 
ao ambiente escolar com uma bagagem linguística oral já consolidada 
em seu seio familiar. o educando conhece a língua em sua forma oral, 
contudo desconhece a sua forma escrita, tornando papel do professor 
alfabetizador levar a esse aluno o entendimento do código escrito.
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Sobre o processo de alfabetização na EJA, Vanilda Paiva (1973, p. 
209) afirma que “até então, o adulto não escolarizado era percebido 
como um ser imaturo e ignorante, que deveria ser atualizado com os 
mesmos conteúdos formais da escola primária, percepção esta que 
reforçava o preconceito contra o analfabeto”. Ainda presenciamos esse 
tipo de preconceito quando observamos nas aulas de LP um ensino 
descontextualizado, sem nenhuma reflexão linguístico-pedagógica 
do professor, e até nos materiais didáticos disponibilizados para essa 
modalidade da educação.

De acordo com Magda Soares (2004, p. 11), “talvez se possa dizer 
que, para a prática de alfabetização, tinha-se, anteriormente, um 
método, e nenhuma teoria; com a mudança de concepção sobre o 
processo de aprendizagem da língua escrita, passou-se a ter uma teoria, 
e nenhum método”. ou seja, para o ensino de língua, o educador deve 
estar munido de metodologias teórico-práticas que vão ao encontro da 
realidade do educando, pois o processo de alfabetização se dá por meio 
do respeito às particularidades de cada indivíduo, como, por exemplo, a 
própria fala/oralidade.

o linguista Marcos Bagno (2015), em entrevista à revista Profissão 
Mestre, alega que o ensino de língua portuguesa e produção textual nas 
escolas brasileiras é um fracasso, devido à carência de letramento e à má 
formação dos profissionais de pedagogia e letras (que trabalham com o 
ensino de LP). Bagno afirma que as regras gramaticais que aprendemos na 
escola em boa parte não condizem com a língua que falamos e escrevemos 
no Brasil, tornando-a difícil para seus nativos. Logo, defende uma 
educação linguística para inclusão social, reconhecimento e valorização 
da diversidade cultural brasileira.

Então, em contexto multicultural, podemos dizer que um método 
mais eficaz para se trabalhar a língua materna é o pautado na teoria 
sociolinguística, que possui uma especificidade para despertar a 
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consciência silábica e alfabética do aprendiz. A sua fundamentação 
teórica está pautada nos preceitos não só da sociolinguística 
variacionista (LABoV) educacional (BorToNI-rICArDo) como também 
de Paulo Freire, o grande educador brasileiro, que por vezes militou no 
campo da alfabetização.

Consoante ao multiculturalismo e ao plurilinguismo está a 
Educação de Jovens e Adultos, com características bem peculiares e 
sujeitos (alunos) com realidades já bem-consolidadas. Ainda por cima, 
existem os impedimentos dos jovens, adultos e idosos que frequentam 
essa modalidade do ensino básico, uma vez que muitos deles trabalham 
e têm uma jornada bastante longa. o que queremos ressaltar é que as 
pessoas que estão matriculadas na EJA são profissionais da área da 
limpeza urbana dos municípios (garis, auxiliares de serviços gerais), 
empregadas domésticas, pedreiros.

Maria Silva e Lucia Cyranka (2013, p. 90) alegam que as teorias da 
sociolinguística levantam questões sobre o motivo de ensinar português 
para falantes do português. As autoras defendem que as contribuições 
trazidas pelas teorias variacionista e do preconceito linguístico 
contribuíram com o auxílio da “inclusão de uma prática pedagógica 
humanizada, que consiga perceber no aluno, não apenas um (mau) 
usuário da língua, mas um produtor dela, capaz de assimilar, construir e 
reconstruir a linguagem”.

À vista disso, Lucia Cyranka e Dea Lucia Pernambuco (2008) relatam 
que a sociolinguística – que preza a linguagem na sua concomitância com 
a sociedade, considerando os papéis praticados pelos falantes em sua 
atividade comunicativa – desilude os professores de língua materna a 
respeito da crença de que a língua padrão é melhor e superior à língua 
culta. Logo, ambas têm papel fundamental para a ampliação do aspecto 
linguístico comunicativo do aluno, tendo que serem ensinadas nas aulas 
de língua portuguesa.
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Em seu livro Preconceito lingüístico: o que é, como se faz, de bastante 
repercussão na academia nacional e internacional, o linguista Bagno 
afirma que:

o preconceito lingüístico se baseia na crença de que só 
existe uma única língua portuguesa digna deste nome 
e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada 
nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer 
manifestação lingüística que escape desse triângulo 
escola-gramática-dicionário é considerada, sob a ótica 
do preconceito lingüístico, “errada”, feia, estropiada, 
rudimentar, deficiente, e não é raro a gente ouvir que 
“isso não é português”. (1999, p. 40).

Assim sendo, Tânia Alkmim (2003) alerta que, nas sociedades de 
tradição ocidental, a língua padrão ao longo da história assemelha-se à 
língua falada pelas classes de alto prestígio urbano; no entanto, essa não 
é uma língua superior às demais formas linguageiras. Então, no ensino de 
língua para alunos da EJA, pelo fato de eles já apresentarem uma linguagem 
muito aquém da norma-padrão – por possuírem vivências para além da 
leitura e escrita –, deve-se prezar a língua em sua forma culta. A autora 
salienta que a forma culta da língua nesse contexto faz correspondência 
aos usos linguísticos do grupo social caracterizado pela convivência social 
com a língua.

Sobre o ensino de língua portuguesa, Stella Bortoni-ricardo relata que:

A realidade e a prática em sala de aula têm mostrado que 
a Sociolingüística voltada para a educação pode contribuir 
de forma significativa para melhorar a qualidade do ensino 
de língua materna em cursos de formação de professores 
alfabetizadores por que trabalha com os fenômenos da 
língua em uso, com base na relação língua e sociedade e 
voltada para a realidade dos alunos. (2009, p. 87).

Portanto, ao ler a passagem acima, podemos julgar impertinente 
um ensino de língua portuguesa pautado na gramática normativa, que, 
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de acordo com Luiz Carlos Travaglia (2000, p. 24), “é concebida como um 
manual com regras de bom uso da língua a serem seguidas por aqueles que 
querem se expressar adequadamente”, pois acreditamos que esse ensino 
prepara o aluno para obter coeficiente de rendimento para aprovação 
escolar, não formando ou formando de maneira inferior para que ele saiba 
empregar as regras nas diversas situações de comunicação do dia a dia.

os PCNs, orientadores da prática docente do professor de língua 
portuguesa e dos demais professores, declaram que, 

no ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e 
escrita, o que se almeja não é levar os alunos a falarem 
certo, mas permitir-lhes a escolha da forma de fala a 
utilizar, considerando as características e condições 
do contexto de produção, ou seja, é saber adequar os 
recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo 
às diferentes situações comunicativas: saber coordenar 
satisfatoriamente o que fala ou escreve e como fazê-lo 
saber que modo de expressão é pertinente em função 
de sua intenção enunciativa... a questão não é de erro, 
mas de adequação às circunstâncias de uso, de utilização 
adequada da linguagem. (BrASIL, 1998, p. 31).

o que o parâmetro preconiza é um ensino voltado para a forma 
social do uso da língua, uma vez que, antes de ser instrumentado 
a utilizar a língua pela escola, o educando já passou por diversas 
experiências de uso da língua em sua comunidade linguística. Então, 
nada mais justo do que ensinar esse aluno a utilizar a sua língua de 
forma eficiente. Vale ressaltar que quando falamos em eficiência não 
estamos defendendo o ensino das regras gramaticais pela regra, no 
entanto estamos fazendo alusão ao ensino de língua materna pautado 
no sujeito social que está aprendendo.

Para colaborar com a discussão, trazemos as considerações de 
Bortoni-ricardo sobre a noção de erro e acerto que se instaura nas aulas 
de língua portuguesa. A autora afirma que 
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a noção de “erro” nada tem de lingüística – é um (pseudo) 
conceito estritamente sociocultural, decorrente de 
critérios de avaliação (isto é, dos preconceitos) que os 
cidadãos pertencentes à minoria privilegiada lançam 
sobre todas as outras classes sociais. (BorToNI-
rICArDo; 2004; p. 8).

Contudo, não se faz aqui uma anulação do ensino de gramática nas 
aulas de língua portuguesa, nem um incentivo para que os professores de 
LP não ensinem a língua padrão, sem demora. Faz-se aqui uma crítica à 
postura do professor de língua materna que não reflete sobre os objetivos 
de suas aulas para o ensino do idioma.

Considerações finais

A fim de construir nossas considerações finais para este trabalho, 
fizemos um trabalho de campo com cinco professores de língua 
portuguesa que atuam na EJA da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Domingos José Martins, localizada no município de Marataízes, ES. 
Nesse trabalho, utilizamos o recurso metodológico – questionário – para 
evidenciar de que forma os professores concebem a leitura e a escrita na 
sua formação, verificar como se dá o trabalho com leitura e escrita em 
suas aulas e também analisar se estes são pautados pelos preceitos da 
sociolinguística em sua prática docente.

Para início de conversa, todos os professores disseram que não se 
orientam pelos princípios dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
– documento oficial que contém concepções linguistas para o ensino de 
língua materna –, fazendo acreditar que a abordagem feita por esses 
profissionais se sistematiza pelos preceitos tradicionais de ensino. Vale 
ressaltar que todos os profissionais em questão possuem acima de cinco 
anos de serviço, o que consideramos bastante experiência em sala de 
aula. Em resumo, o professor dá ao seu alunado o ensino que teve em sua 
trajetória escolar e até mesmo acadêmica.
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Sem demora, todos os professores responderam que acham de suma 
importância o ensino de leitura e escrita para os alunos da educação de 
jovens e adultos, contudo, quando perguntados sobre como abordam 
esses conteúdos, nenhum deles respondeu que preza pela oralidade 
em sua prática docente. Logo, pode-se concluir que o ensino se torna 
descontextualizado com a realidade dessa clientela.

Nos questionários, os professores demonstraram saber o conceito de 
sociolinguística, contudo ficou claro que os objetivos do ensino de língua 
portuguesa nas aulas destes ainda estão pautados no ensino de gramática 
normativa, pois julgam que a gramática é deveras importante por se tratar 
de nossa língua materna. Entretanto, de que adianta fazer com que o 
aluno aprenda todas as regras gramaticais se, quando ele sair do ambiente 
escolar, fará uso da linguagem coloquial?

os educadores pesquisados alegaram que apresentam as variações 
linguísticas ao seu alunado, todavia conceituam essas como somente as 
variações regionais, levando-nos a crer que não concebem em sua prática 
a variação linguística de acordo com os preceitos sociolinguísticos, que a 
concebem como todas as formas linguageiras produzidas pelos falantes 
de uma determinada língua, seja em uma comunidade diferente ou até 
mesmo em uma mesma comunidade.

Dessa forma, vimos que é de suma importância uma formação 
continuada para os professores de LP, no que tange aos postulados da 
sociolinguística, para o ensino de língua materna, pois essa contribuirá 
para a criação de novas estratégias e metodologias de ensino de leitura e 
escrita no contexto da EJA. No que concerne à leitura, também podemos 
ressaltar que nenhum dos profissionais possui uma política de leitura em 
sua prática pedagógica.
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REFERENCIAÇÃO COGNITIVA. COMPREENDENDO E PRATICANDO
Manoel Felipe Santiago Filho (UERJ)

INTRODUÇÃO

o texto não é o produto final de uma linha de produção fabril, e 
sim um construto resultante da interação sociocognitiva entre sujeitos 
falantes de uma mesma língua de intercâmbio cultural. Nesse texto são 
expostos elementos linguísticos que proporcionam a comunicação entre 
os coparticipantes desse texto. São esses elementos que dão consistência 
ao querer-dizer e que alinham ideias subjetivas à concretude objetiva dos 
objetos-de-mundo em um enunciado.

Nomear objetos-de-mundo a fim de comunicar sua pré-existência, do 
imaginário à dimensão do real, através da realização discursiva desses objetos 
é reconstruí-los a partir de modelos cognitivos idealizados até os textos 
coproduzidos por meio das atualizações inferenciais e de mecanismos de 
encadeamento textual que dão significado ao que se projeta dizer – no nosso 
caso especificamente, a primeira escrita de alunos do fundamental II do 7o ano.

Este artigo objetiva analisar os processos de sequencialização textual 
em dez redações do 7o ano Ensino Fundamental II e, após, contribuir 
com algumas sugestões prático-pedagógicas. Para tal, abordaremos os 
seguintes temas: o pensamento cognitivo – modelos cognitivos, modelos 
mentais, espaços mentais e construção de sentidos; e o texto coproduzido 
– texto e escrita, compreensão e (re)construção de objetos-de-discurso 
por meio de marcas linguísticas.

O PENSAMENTO COGNITIVO

Palavra, pensamento e linguagem

Lev Vygotsky demonstrou com suas pesquisas que o pensamento e a 
linguagem de uma criança se desenvolvem na interação social. Sua cognição 
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evolui de acordo com seu histórico social e com a história da sociedade na 
qual está inserida. A conjunção desses dois eventos determina sua forma 
de pensar, e o desenvolvimento deste acontece por meio da linguagem, 
“uma vez que formas avançadas de pensamento são transmitidas à criança 
através de palavras” (VYGoTSKY, 1939, p. 3 apud ThoMAS, 1993, p. ?).

A palavra, segundo ele, concorda com o pensamento e estabelece 
uma correlação de mão dupla, ressignificando valores dados e significados 
postos na representação de referentes. “Qualquer análise da interação 
entre o pensamento e a palavra terá de principiar por investigar os 
diferentes planos e fases que um pensamento percorre antes de se 
encarnar nas palavras” (VYGoTSKY, 2002, p. 84-87).

o significado das palavras dinamiza a representação do pensamento. 
Ambos evoluem e se desenvolvem funcionalmente conforme o 
amadurecimento da criança. Ela apreende os objetos-de-mundo, os 
nomeia e categoriza pela linguagem internalizada. Isso indica um processo 
de amadurecimento psicológico, porque pensamento, palavra e linguagem 
se complementam e (re)organizam as reações comportamentais do 
indivíduo diante das relações coletivas de sociabilidade e seus respectivos 
problemas (VYGoTSKY, 1991, p. 20-24).

Percebe-se que o pensamento tem uma estrutura simples e lida 
com processos cognitivos complexos. Ele possui: a) memória natural, 
que reage a estímulos exteriores de forma imediata, depreendendo 
eventos históricos; e b) memória sígnica, que projeta funções de ajuste da 
experiência contextual às memórias históricas, mediando experiências e 
funções superiores.

Essas funções procedem de insights de consciência, quando 
se recebem e se (re)interpretam signos, imagens, linguagens e 
representações; insights de lógica, que refinam e adequam as escolhas 
realizadas contextualmente – indexicalidade; e insights de raciocínio, 
quando se reequilibram as instâncias de interatividade para melhor 
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compreensão de conteúdos e experiências tanto explícitas quanto 
implícitas – modalização.

O pensamento cognitivo

Pensar um texto a fim de (re)produzi-lo evoca conhecimentos 
retidos na memória natural e na memória sígnica. Isso ativa estratégias 
sociocognitivas e interacionais que conduzem os processos de organização 
global desses textos por intermédio da referenciação, da inferenciação e 
da progressão sequencial enquanto formas de acesso ao conhecimento 
prévio das memórias (KoCh, 2009).

Os Modelos Cognitivos Idealizados (MCI)

os MCIs são os domínios organizadores dos signos previa e 
sistematicamente categorizados em estruturas cognitivas que guardam 
esse conhecimento adquirido historicamente e (re)construídos na 
interação sociocultural, possibilitando a comunicação mútua. Eles 
representam “toda a nossa estrutura de conhecimento de mundo, 
distribuída em nossa mente de forma organizada” (MEDEIroS, I.; 
SANToS; MEDEIroS, S., 2015).

Os Modelos Mentais (MM)

São semelhanças “estruturais de coisas do mundo [...] uma 
representação interna um tanto abstraída” daquilo que o sujeito quer 
representar, visto de qualquer ângulo e percebido nas diversas perspectivas 
dos interactantes diante do mesmo objeto ou evento sociocultural 
(ArrUDA, 2003, p. 11).

Essa representação poderá ser puramente imagética (analógica), 
como a imagem que possuo do “meu cachorro” – um fila, um 
dobermann ou um vira-lata qualquer, dependendo do sujeito que 
pensa o significado; poderá ser parcialmente imagética e parcialmente 
proposicional, de significados/representações “totalmente abstraídas 
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e verbalmente expressáveis”, mas que poderão ser contestadas como 
verdadeiras ou falsas à luz de um determinado modelo mental, por 
exemplo, “um fila com asas de ganso, um dobermann azul-metálico ou 
um vira-lata de raça”.

Os Espaços Mentais (EM)

São as construções distintas de estruturas linguísticas construídas sob 
qualquer discurso compartilhado, com diretrizes específicas fornecidas 
pela linguagem natural em uso, quando (re)estruturados dados elementos 
em um espaço crítico de interatividade social.

Nesse espaço-domínio, são ponderadas e validadas as escolhas mais 
adequadas ao contexto da comunicação, refinadas a cada movimento do 
pensamento e do discurso ou representação da realidade (FAUCoNNIEr, 
1998, p. 203). Aqui, a linguagem vem a ser um instrumento cognitivo, um 
“processo de complexas operações de projeção, mesclagem, articulação 
de múltiplos domínios conceptuais” (SALoMÃo, 1996, p. ?). 

As operações de projeção buscam, nos espaços mentais do 
pensamento, enquadrar eventos naturais e artificiais dos referentes: a 
mesclagem mistura a correlação dos domínios, peneirando a melhor 
representação verbal, e a articulação de múltiplos domínios conceptuais 
agrega valores de significado. Todo esse processo norteia a elaboração 
interativa do dizer no discurso textual.

Tal discurso evolui a partir das complexas construções cognitivas que 
incluem os domínios de conhecimentos pré-estruturados: a) domínios estáveis 
– estruturas de memória pessoal e social, esquemas e frames particulares 
que emolduram o evento discursivo por estratégias de identidade, papéis 
sociais, agendas do encontro, alinhamentos, etc. (TANNEM; WALLAT, 1987, 
p. 59 apud MIrANDA, 2009); e b) domínios locais – ou Espaços Mentais 
que atualizam o pensamento e a linguagem simultaneamente ao ato de 
elaboração e comunicação do texto verbal, oral ou escrito.
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São produzidos como funções da expressão linguística 
que os suscita e do contexto que os configura. 
Externamente esses domínios estão ligados uns aos 
outros por conectores: marcas linguísticas e contextuais 
[...]. os construtores de Espaços Mentais em nível 
gramatical apresentam formas variadas: são sintagmas 
preposicionais, sintagmas adverbiais, conectivos, 
sentenças, marcas de tempo e modo verbal. (MIrANDA, 
2009, p. ?, grifos nossos).

O TEXTO COPRODUZIDO

Um texto necessita ser pensado, elaborado e refinado para bem 
representar os objetos-do-mundo real, a fim de comunicá-los como 
objetos plenos do discurso. É assim que os sujeitos do enunciado 
compartilham ideias: através de marcas linguísticas que os auxiliam nos 
processos de referenciação cognitiva desses objetos e na progressão 
discursiva do texto.

Tais marcas linguísticas dotam o texto coproduzido de sentidos 
construídos na interação texto-coenunciadores, quando essas marcas 
se apresentam na superfície textual, aliadas ao contexto sociocognitivo. 
Assim, elas constroem um evento enunciativo de sentidos convergentes à 
compreensão recíproca dos interactantes do discurso (KoCh, 2002). São 
elas que fomentam a progressão textual evidenciada na estrutura lógico-
semântica do texto.

Para fins de pesquisa, no âmbito deste artigo, abordaremos a 
sequenciação frástica, mais especificamente as relações discursivas e 
lógico-semânticas de encadeamento por conexão (KoCh, 2010); que 
ocorrem entre duas orações que compõem um enunciado. Examinaremos, 
portanto, os tipos de marcas linguísticas e suas ocorrências em dez textos 
de alunos de turmas 1700 ou 6a série de escola pública localizada na zona 
norte do rio de Janeiro.
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O texto coproduzido e as marcas linguísticas: tipificação

Keyla Lacerda (2011, p. 19) afirma que a “enunciação é evento único e 
jamais repetido de produção de enunciado, que é a manifestação concreta 
de uma frase”. Ela se manifesta através de eventos, relações de tempo 
e lugar, papéis sociais dos interlocutores, imagens culturais e objetivos 
expressos discursivamente.

Isso, de um modo geral, vem a ser o processamento textual, em que 
os interactantes resgatam conhecimentos interacionais, pragmáticos 
e linguísticos guardados em seus modelos mentais e, cognitivamente, 
constroem relações de múltiplos significados (LACErDA, 2011, p. 20).

o conhecimento linguístico abrange o conhecimento 
gramatical e lexical e é com bases nesses conhecimentos 
que se pode compreender, por exemplo: i) seleção lexical 
adequada ao tema; ii) a organização do material linguístico 
na superfície do texto; iii) o uso dos operadores coesivos. 
(LACErDA, 2011, p. 20-21).

os coautores, ao construírem o texto, se utilizam de termos lexicais, que a 
gramática tradicional chama de conjunções coordenativas e subordinativas, 
de preposições e de locuções prepositivas, como operadores discursivos e/ou 
conectores lógicos para se expressarem melhor textualmente, seja de forma 
oral, seja de forma escrita. No caso da escrita, que é foco de nossa pesquisa, 
são necessárias marcas linguísticas que mantenham a sequencialidade do 
texto escrito e marquem a logicidade do discurso.

Essa sequencialidade e logicidade do texto, quando mal-empregada, 
corrompe os sentidos deste e trava o discurso proposto pelos interactantes.

Uma aluna constrói um texto sobre o tema “o rio de Janeiro em que 
eu vivo” e escreve, por exemplo:

o rio tem 450 anos e ainda tem extrema beleza, em 2016 
ter(á) as olimp(í)adas e muitos turistas irão vir para o rio 
de Janeiro ver os jogos. o rio de Janeiro já conquistou 
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muitas pessoas do mundo, [no rio (h)á muitas coisas 
legais e divertidas para fazer,]1 [como (*) Pão de (a)çucar, 
Praia de Copacabana, Cristo (r)edentor, sítios etc.]2 [(p)
ois o rio de Janeiro tem ruas alagadas e lixos, pois todo 
mundo espera que o rio de Janeiro melhor(a)...]3. (aluna 
A. C., turma 1703, em 25 jul. 2016; os detalhes entre 
parênteses representam correções do texto original).

A aluna acima corrompe a sequencialidade e a logicidade do texto 
naquilo que pretende dizer.

Primeiro, falta um conector mais adequado que ligue os trechos “para 
fazer”, em (1), e “como Pão de (a)çucar, Praia de Copacabana, Cristo (r)
edentor, sítios etc.”, em (2).

Segundo, falta um vocábulo verbal que expresse as categorias de 
tempo, aspecto, modo, número e pessoa e que se relacione logicamente 
ao “para fazer” em (1).

Terceiro, os dois conectores “pois” estão sendo utilizados com sentidos 
incompatíveis aos modelos mentais convencionados para se expressar.

As correções sugeridas para a reescrita seriam: a) de pontuação com 
marcador lógico de pausa (dois-pontos) em (1); b) de conector lógico 
que marque a consequência conclusiva do fato discursivo “no rio há 
muitas coisas legais e divertidas para fazer” em (1); c) do verbo visitar; 
d) de conector lógico que traduza o sentido de contraste entre (3) e seu 
antecedente, (2), como ainda que, substituindo o primeiro pois; e e) de 
operador discursivo-argumentativo que marque o sentido de extensão e/
ou generalização (de fato/realmente), contido em “[...] todo mundo espera 
que o rio de Janeiro melhore”, (3). Logo: 

o rio tem 450 anos e ainda tem extrema beleza, em 2016 
ter(á) as olimp(í)adas e muitos turistas irão vir para o rio 
de Janeiro ver os jogos. o rio de Janeiro já conquistou 
muitas pessoas do mundo, [no rio (h)á muitas coisas 
legais e divertidas para fazer:]1 [tais como, (*visitar o) 
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Pão de (a)çucar, Praia de Copacabana, Cristo (r)edentor, 
sítios etc.]2 [(p)ois ainda que o rio de Janeiro tem (tenha) 
ruas alagadas e lixos, pois de fato/realmente todo mundo 
espera que o rio de Janeiro melhor(a)...]3. (aluna A. C., 
turma 1703, em 25 jul. 2016; os detalhes entre parênteses 
representam correções do texto original).

Sugerimos a introdução de dois tipos de marcas linguísticas que 
tipifiquem relações de sentido, ora discursivo-argumentativas, ora 
lógico-semântica.

Relações discursivo-argumentativas

São orientadas por operadores discursivos que “têm por função 
estruturar, através de encadeamentos, os enunciados em textos, dando-
lhes uma direção argumentativa, isto é, orientando seu sentido em dada 
direção” (FÁVEro, 2011, p. 39). Eles podem ocorrer entre orações de um 
mesmo período, entre dois ou mais períodos e entre parágrafos de um 
texto, estabelecendo relações pragmáticas ou argumentativas.

Fávero (2011) considera seis deles: de conjunção (e); de disjunção 
(ou); de contrajunção (mas); de explicação ou justificação (quando/pois); 
de conclusão; e de comparação. Koch (2010, p. 53-57), contudo, amplia 
esse rol de relações: de comprovação (tanto que); de generalização/
extensão (aliás, também, é verdade que/bem, aliás, mas/de fato, 
realmente); de especificação/exemplificação (por exemplo, como); de 
contraste (mas/ao passo que); de correção/redefinição (isto é, se/ou, ou 
melhor/de fato, pelo contrário).

Destacamos exemplos daqueles mais utilizados nas redações de 
nossos alunos com cinco ou mais ocorrências.

1. relações de conjunção: o operador argumentativo-discursivo liga 
dois enunciados na direção de uma mesma conclusão – e, também, não só...
mas também, tanto...como, além de, além disso, ainda, nem (=não). A maioria 
dos alunos se utiliza desse mecanismo de relação de sequencialidade textual.
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Bom, o rio tem suas belezas, mas também tem suas 
tristezas, como: as praias, muitas são totalmente 
poluídas, mas tirando tantas coisas, o rio sempre foi e 
ainda é uma cidade Maravilhosa. (aluna L. de o. A., turma 
1703, em 25 jul. 2016).

2. relações de disjunção argumentativa: “disjunção de enunciados 
que possuem orientações discursivas diferentes e resultam de dois atos de 
fala distintos”. Um interlocutor busca convencer o leitor/ouvinte a mudar 
de opinião (ou, excludente) ou aceitar a opinião dele (ou, includente).

o rio de Janeiro precisa de políticos verdadeiros que não 
roube(m) ninguém(,) por isso o Brasil está em crise e (n)esta 
crise muitas pessoas vão morre(r) de fome, (porque) não tem 
trabalho, bens para sustenta(r) sua família ou [includente] 
a nossa mesmo, eles tem que bota(r) um presidente ou 
[excludente] uma presidenta que pode (possa) ajuda(r) o 
nosso país [...]. (aluno C. h., turma 1703, em 25 jul. 2016).

3. relações de contrajunção: há uma contraposição de enunciados 
de orientação argumentativa diferente. o enunciado introduzido pelo 
operador mas/porém, contudo, todavia.

Esse ano a nossa cidade vai (c)ediar os jogos olímpicos, 
nossa cidade está com obras para todo o lado ma(i)s (porém/
contudo) nossos hospitais sem a menor condiç(ões) de 
receber pacientes. (aluna M. L., turma 1703, em 25 jul. 
2016).

4. relações de explicação ou justificação: o operador que (=pois) ou 
pois (=porque) encadeia um determinado enunciado a outro, justificando 
o antecessor dele.

[...] o rio de Janeiro em que eu vivo tem tudo prá ser 
mesmo a cidade maravilhosa ma(i)s não é(,) pois 
(=porque) tem muitas familia(res) que não tem moradia 
com saneamento básico [...]. (aluna L. S. N. da S., turma 
1703, em 25 jul. 2016).
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As demais relações tiveram duas, uma ou nenhuma ocorrência: 
de conclusão (1), de generalização/extensão (2), de especificação/
exemplificação (3) e de contraste (2). As relações de comprovação, de 
comparação e de correção/definição não tiveram nenhuma ocorrência no 
corpus pesquisado.

Relações lógico-semânticas

São relações nas quais os operadores/conectores se apresentam 
entre duas proposições, sugerindo uma impressão lógica nas orações 
que compõem o enunciado e dando-lhes determinado sentido proposto 
pelo escritor/locutor a seu interlocutor. Isso implica, invariavelmente, 
uma relação da oração consequente sobre a oração antecedente ao 
conector lógico.

A bibliografia consultada nos apontou os seguintes casos de 
relações lógicas: de disjunção; de condicionalidade (se...então); de 
causalidade (porque, que, então, por isso, por ter); de mediação (para); de 
complementação – no que diz respeito às orações completivas nominais 
e verbais da gramática tradicional e às orações apositivas; de restrição/
delimitação – no que diz respeito às orações adjetivas restritivas; de 
temporalidade (quando, mal, nem bem, assim que, logo que, no momento em 
que/antes que, depois que/enquanto que, à medida que); de conformidade 
(conforme, segundo); e, de modo, na qual um dos enunciados frásticos 
transmite a ideia de que o modo se realizou a ação ou evento contido no 
enunciado anterior. (KoCh, 2002, 2010, 2011; FÁVEro, 2011).

Destacamos, mais uma vez, exemplos dos conectores lógicos mais 
utilizados nas redações do corpus de pesquisa com cinco ou mais ocorrências.

1. relações de causalidade: um conector lógico liga duas orações. 
Uma encerra a causa que acarreta a consequência na outra:

o governo está usando o dinheiro (para) o pagamento 
de funcionários(,) e principalmente(,) os equipamentos 
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(para) a saúde para as olimpíadas que vem aí, por isso 
(=por causa disso) que sempre nós fazemos greves. (aluna 
r. de C., turma 1704, em 25 jul. 2016).

Para mim, os professores deveriam ganhar muito 
dinheiro, [porque se não fosse por eles os políticos não 
estariam no poder,] porque sem educação ninguém 
chegará a lugar algum. (aluna G. de S. S., turma 1704, 
em 25 jul. 2016).

2. relações de condicionalidade: o conector lógico liga duas orações. 
Uma delas é introduzida por se condicional ou similar (oração antecedente), 
ao passo que a segunda vem introduzida por então (oração consequente), 
na qual esse conector poderá estar oculto ou não.

[...] porque a população também não ajuda(,) continuam 
jogando lixo(s) nos mares polui(n)do o meio ambiente(,) 
cortando árvores(,) matando os bichos(.) (e)sse é o 
rio que eu vivo(,) ele é bom(,) mas se não existi(c)e 
políticos [então] seria melhor para todos e(,) se todos 
co(o)pera(c)em [então] seria melhor. (aluna Y. C., turma 
1704, em 25 jul. 2016).

3. relações de Mediação: o conector lógico para liga duas orações. 
Aquela que é introduzida pelo conector explicita os meios através dos 
quais se atingirá um fim específico relatado na oração antecedente.

[...] por isso o Brasil está em crise e (n)esta crise muitas 
pessoas vão morre(r) de fome, (porque) não tem trabalho, 
bens para sustenta(r) sua família ou a nossa mesmo, eles 
tem que bota(r) um presidente ou uma presidenta que 
pode (possa) ajuda(r) o nosso país [...]. (aluno C. h., turma 
1703, em 25 jul. 2016).

Verificamos que as demais relações lógico-semânticas de 
disjunção, de condicionalidade, de mediação, de complementação, de 
restrição/delimitação, de disjunção e de temporalidade não obtiveram 
representatividade maior que três ocorrências. os conectores do tipo 
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lógico e as relações de conformidade e de modo não manifestaram 
nenhuma ocorrência.

Examinamos um corpus de dez redações contendo 1.626 palavras 
contadas e recontadas duas vezes pelo método manual. Dessas palavras, 
observamos o uso de 148 marcadores linguísticos, dos quais 102 foram 
operadores discursivos argumentativos e 46 foram conectores lógicos, o 
que a princípio nos impressionou pela proporção diferencial de 45% do 
segundo frente ao primeiro.

Foi possível perceber a relação entre aquilo que os alunos pretendiam 
dizer, cognitivamente constituído e guardado em seus modelos mentais 
“caixinha da gramática”, e aquilo que disseram ou “pensaram que 
disseram” através dos arranjos e rearranjos dos mecanismos coesivos 
sequenciais do texto realizados em seus espaços mentais.

Foi possível observar as estruturas lógicas e as ilógicas que distorceram 
os sentidos discursivo-argumentativos, assim como as (des)conexões 
lógicas não apropriadas para apresentação plena dos referidos objetos-
de-discurso. ora, o que se pode fazer.

Contribuição prático-pedagógica

Em primeiro lugar, como docentes, necessitamos estudar um pouco 
mais sobre as questões do sociocognitivismo e suas teorias, aplicáveis ao 
aprimoramento do ensino da língua portuguesa, da gramática do texto 
e da semântica argumentativa no texto e suas relações discursivas na 
construção de sentidos explícitos e implícitos.

Segundo, como docentes, devemos desenvolver metodologias 
pautadas em pesquisas em sala de aula na construção de textos 
mais coerentes e coesivos, com a inserção de marcas linguísticas de 
sequencialização textual.

E, por fim, criar sistemas graduais de escrita e reescrita textual 
com inserções, reformulações, inversões, combinações, substituições e 
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transposições dessas marcas linguísticas na composição textual dos alunos, 
que os permitam refinar suas relações linguísticas no ato criativo da escritura 
e, consequentemente, da leitura. Comecemos por exercícios simples 
utilizando encadeamentos com preposições e locuções prepositivas e com 
conjunções e locuções conjuntivas, estas interagindo entre enunciados, 
entre períodos até alcançarmos textos maiores e mais complexos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos nosso artigo refletindo sobre o pensamento cognitivo 
quando abordamos os conceitos de palavra, pensamento e linguagem, 
como elementos que nos permitem interagir socioculturalmente como 
sujeitos do/no discurso que é construído a partir de modelos cognitivos 
idealizados que podem emoldurar a comunicação, tornando-a fluente 
e interativa.

Tais modelos podem armazenar informações e experiências 
textualizadas, sonoras e imagéticas que comporão o acervo sociocultural 
donde são acessadas memórias que permitirão adequar o discurso com 
lógica e precisão de sentidos, dando sequencialidade aos textos produzidos, 
sejam orais ou escritos. Dos espaços mentais dos interactantes serão (re)
equilibradas as informações que providenciarão o intercâmbio coletivo.

refletimos sobre a construção do texto de interlocução coletiva 
ou o texto coproduzido e suas marcas linguísticas (re)estabelecidas 
nos exemplos de alunos de duas turmas distintas. Em seus textos, 
observamos como esses alunos utilizaram as marcas linguísticas nas 
relações discursivo-argumentativas e nas relações lógico-semânticas. 
Percebemos que os mecanismos usados não alcançaram sequer a marca 
de 10% do total de palavras utilizadas na composição textual.

E, por fim, expusemos algumas contribuições prático-pedagógicas 
que não se esgotam, mas que compõem uma perspectiva de 
pesquisador-docente.
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Pertinente é dizer que a pesquisa que motivou este artigo provocou 
muitos outros questionamentos que já estão sendo estudados, tais 
como: 1) A desproporção percentual de menos de 10% (9,102%) no uso 
de marcadores linguísticos discursivo-argumentativos constatada em 
dez textos de nosso corpus de pesquisa se repetiria num corpus maior? 
2) Se compararmos o resultado aqui exposto com o de outras escolas de 
mesmo padrão, o fenômeno também se repetiria? 3) Se compararmos três 
ou quatro estabelecimentos de ensino público municipal, constataríamos 
semelhanças ou dessemelhanças no uso dos operadores argumentativos 
e dos conectores lógicos? Por quê? Quando? 4) onde e como esses 
fenômenos se estruturam na efetiva análise de um corpus de pesquisa 
mais amplo?

Para responder tais questões, estamos ampliando nosso corpus, 
a fim de desenvolvermos uma pesquisa mais profunda, qualitativa e 
quantitativamente, para descrever as estruturas frásticas utilizadas 
pelos alunos e as marcas linguísticas utilizadas na construção dos 
sentidos de seus textos. Isso implicará uma contribuição mais efetiva à 
comunidade acadêmica.
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ENSINANDO A ENSINAR NOS INSTITUTOS FEDERAIS
Marilia Siqueira da Silva (IFFluminense)

INTRODUÇÃO

Escrever sobre o conhecido, sem dúvida, constitui-se tarefa mais 
fácil, pois o caminho já está traçado, basta segui-lo; no entanto, 
escrever à medida que o objeto é construído faz a escrita ziguezaguear, 
uma vez que as construções nem sempre obedecem ao planejado, ao 
modelo estabelecido.

Escrever sobre os institutos federais ainda não significa um trilhar 
constante por linhas retas. Escrever sobre algumas licenciaturas nessas 
instituições requer ainda tomar atalhos, desvios, tendo em vista serem 
elas algo nem sempre consolidado. Escrever sobre a licenciatura em Letras 
no Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) relaciona-se a um fazer 
concomitante a uma prática diária, porque esse curso, recém-implantado 
na rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, possui 
atualmente sete turmas cuja entrada vem ocorrendo semestralmente 
desde o início do ano letivo de 2013, mais especificamente, devido a 
constantes greves, a partir do mês de maio desse ano.

Escrever sobre ensino também revela percalços e até contradições 
muitas vezes inesperados. Escrever sobre ensinar a ensinar duplica 
quaisquer nuances que se queiram traduzir. Escrever sobre ensinar a 
ensinar língua materna na licenciatura em Letras do Instituto Federal 
Fluminense pode tornar-se missão quase impossível, porém, como 
professores enfrentam com frequência desafios, acostumam-se a encará-
los e a vencê-los. Eis aqui mais um a ser superado por uma docente de 
língua portuguesa da licenciatura em Letras do IFFluminense.

Por que a escolha desse tema, desse objeto ainda em processo 
de elaboração? Porque a paixão precisa mover qualquer trabalho. A 
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convivência com os preparativos, com um grupo de professores e de 
alunos imbuídos de energia, o caminhar na mesma direção, objetivando 
o alcance de propósitos comuns, vêm estimulando a pesquisadora, 
entrelaçando-a com a pesquisa de tal maneira que sua voz se oculta em 
meio às múltiplas vozes.

Além disso, o estudo da língua materna tem inspirado anos e anos 
de profissão, anos e anos de experiência em sala de aula do ensino 
fundamental, do médio e do superior. Essa língua seduz, apaixona e leva a 
declarar com Clarice Lispector: “Amo a língua portuguesa!”. Essa mesma 
língua, entretanto, conduz a caminhos escorregadios e, vez por outra, 
leva-nos a tropeçar, cair, esborrachar... Mas a perseverança faz-nos erguer, 
reerguer e insistir em continuar com ela.

Esse e tantos outros motivos movem esta pesquisa destinada a 
apresentar e discutir a formação de professores de língua portuguesa e 
literatura em uma instituição originalmente “programada” para oferecer 
ao mundo do trabalho profissionais das áreas técnica e tecnológica. 
Para melhor compreensão dessa nova realidade, resgata-se a história 
da formação docente e dos institutos federais seguida da narrativa do 
surgimento do curso de Letras no IFFluminense.

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL

A independência foi fundamental para desencadear a preocupação 
com o preparo docente no nosso país. Para falar em formação de 
professores no Brasil de maneira mais sistematizada, Dermeval Saviani 
(2009) divide o assunto em períodos.

o primeiro (1827-1890), denominado pelo autor de “Ensaios 
intermitentes de formação de professores”, tem seu início estabelecido 
em 15 de outubro de 1827 pela Lei das Escolas de Primeiras Letras. 
Nele, os professores instruíam-se pelo método do ensino mútuo, sendo 
eles mesmos responsáveis pelas despesas de sua educação. Com 
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o Ato Adicional de 1834, que determina ser a instrução primária de 
responsabilidade das províncias, ocorre uma preocupação mais acentuada 
com a formação docente, acarretando, assim, a criação de escolas 
normais em diferentes locais do nosso território. o estabelecimento 
dessas instituições, no entanto, foi muito irregular, uma vez que se abriam 
e se fechavam frequentemente. Data de 1835 a primeira escola normal 
brasileira que, por determinação legal (Lei no 10, de 1835), se localizaria 
na província do rio de Janeiro. De curta duração, foi suprimida em 1849 
pelos mesmos motivos de fechamento de outras: falta de alunos ou 
descontinuidade administrativa. Para Leonor Maria Tanuri (2000, p. 65):

Provavelmente, a reduzida capacidade de absorção das 
primeiras escolas normais foi devida não apenas às suas 
deficiências didáticas, mas sobretudo à falta de interesse 
da população pela profissão docente, acarretada pelos 
minguados atrativos financeiros que o magistério 
primário oferecia e pelo pouco apreço de que gozava, a 
julgar pelos depoimentos da época. Acrescente-se ainda 
a ausência de compreensão acerca da necessidade de 
formação específica dos docentes de primeiras letras.

Parece-nos estar diante de um panorama atual, especialmente no 
que tange à questão salarial e ao desprestígio da profissão. Além disso, 
a abordagem da “ausência de compreensão acerca da necessidade de 
formação específica dos docentes de primeiras letras” remete a uma 
realidade que começa a despontar no nosso cenário educacional e que 
certamente despertará discussões: a complementação pedagógica para 
profissionais não formados para o ensino – o Fordoc, Programa Especial 
de Formação Pedagógica de Docentes, instituído pela resolução no 2, de 
26 de junho de 1997, do Conselho Nacional de Educação, o qual se destina 
a suprir a falta de professores habilitados nas escolas. o “novo professor” 
de língua portuguesa, literatura e redação, segundo o Fordoc, poderá ser, 
por exemplo, um indivíduo que cursou Jornalismo. Pergunta-se: estaria 
tal pessoa habilitada a ministrar aulas de língua portuguesa tendo em sua 
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graduação a disciplina Português Instrumental, em que são abordados de 
forma mais direcionada e superficial os aspectos da língua? Sabendo-se 
que, no curso de Letras, a literatura é explorada em todos os períodos, 
estaria o profissional de outra área com uma base de conhecimento 
suficiente para transmitir aos alunos do ensino médio? Em instituições 
como o Instituto Federal Fluminense, em que o concurso público se 
destina a selecionar docentes tanto para o nível médio quanto para o 
superior, pode-se admitir um professor para atuar nesses níveis, inclusive 
na licenciatura em Letras, sem que ele tenha a mesma formação básica 
de seus alunos? Como se pode observar, a formação docente vem sendo 
motivo de questionamentos desde longa data.

retomando a história, verifica-se que as escolas normais só 
tiveram algum êxito a partir de 1868/1870, quando “transformações 
de ordem ideológica, política e cultural seriam acompanhadas de 
intensa movimentação de ideias, com profundas repercussões no setor 
educacional, que passava a assumir uma importância até então não 
vislumbrada” (TANUrI, 2000, p. 66).

É nesse momento de valorização que ocorrem mudanças nas escolas 
normais, com destaque para a aceitação do sexo feminino, até então 
excluído mesmo em sua formação primária, ao receber um currículo 
quantitativamente inferior e diferenciado, uma vez que nele se inseriam 
os trabalhos domésticos. Para Tanuri (2000), a participação da mulher 
na educação seria uma extensão de suas funções maternas, o que lhe 
possibilitava conciliar melhor suas tarefas, bem como minimizar os 
preconceitos em relação a seu trabalho fora de casa. Além disso, sua 
atuação seria a solução para a falta de docentes para a escola primária, 
tendo em vista que, devido à baixa remuneração, os homens não se 
candidatavam às vagas oferecidas.

Em 1880, instala-se, na Corte, a primeira escola normal pública 
brasileira, porém, “no final do Império, a maioria das províncias não tinha 
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mais do que uma escola normal pública, ou quando muito duas, uma 
para o sexo feminino e uma para o masculino, organizadas com dois a 
quatro anos de estudos, geralmente três” (TANUrI, 2000, p. 67). Apesar 
desse quadro não muito animador, nos últimos anos dessa década, os 
pensamentos quanto à necessidade de preparo regular dos professores 
primários ganharam força, por isso Saviani (2009) denomina o período que 
se estende de 1890 a 1932 de “Estabelecimento e expansão do padrão das 
Escolas Normais”.

No início da república, no entanto, houve poucas mudanças, já que 
a Constituição não legislou sobre o ensino normal, deixando aos estados 
a opção por se organizarem de forma independente. Assim, o estado de 
São Paulo torna-se referência nacional quanto à formação de professores 
ao estabelecer um padrão de organização e funcionamento das escolas 
normais baseado no enriquecimento dos conteúdos curriculares 
anteriores e na ênfase dos exercícios práticos de ensino. Criou-se, então, 
a Escola-Modelo anexa à Escola Normal, para a qual eram enviados 
muitos educadores de diferentes estados com o objetivo de estagiar e ser 
orientados pelos professores paulistas.

os institutos de educação, “espaços de cultivo da educação 
encarada não apenas como objeto do ensino, mas também da pesquisa” 
(SAVIANI, 2009, p. 145), marcam o período de 1932 a 1939 (“organização 
dos institutos de educação”). Já que a escola normal não conseguiu 
alcançar os dois objetivos a que se propunha – oferecer a cultura geral e 
a profissional –, foi substituída pela Escola de Professores, a qual recebia 
dos institutos de educação uma estrutura de apoio que oferecia suporte 
ao caráter prático do processo formativo.

Em 1934, a Escola de Professores pertencente ao Instituto de Educação 
de São Paulo passa a compor a Universidade de São Paulo, cabendo-lhe a 
formação pedagógica dos estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras com pretensão ao magistério.
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Um ano depois, é a vez de a Escola de Professores do Distrito 
Federal fazer parte da Universidade do Distrito Federal (UDF), passando 
a denominar-se Faculdade de Educação; mas, devido à “extinção da UDF 
e anexação de seus cursos à Universidade do Brasil, a Escola voltava a ser 
integrada ao Instituto de Educação” (TANUrI, 2000, p. 73).

Todo esse movimento serviu de ponto de partida para a realização 
de estudos pedagógicos que culminariam com o surgimento, em 1939, 
do curso de Pedagogia da Faculdade Nacional de Filosofia pertencente à 
Universidade do Brasil, que objetivava tanto a formação de bacharéis quanto 
a de licenciados para atuarem como professores. Desse modo, teve início o 
conhecido “esquema 3 + 1”, sistema em que o estudante cursava por três 
anos as disciplinas de sua área de formação e por mais um as relacionadas 
à Didática a fim de receber finalmente o diploma que o habilitaria ao 
magistério. o aluno do curso de Pedagogia ministraria aulas nas escolas 
normais, enquanto o das licenciaturas atuaria no nível secundário.

No que se refere à escola normal, visando à uniformização de uma 
base educacional para os diferentes estados brasileiros, cria-se, em 
1946, a Lei orgânica do Ensino Normal, que fixa um modelo de ensino já 
adotado em várias regiões, além de dividir o Normal em dois ciclos: um, 
com duração de quatro anos, formava “regentes” do ensino primário; 
outro, com duração de dois anos, formava professores primários. 
Enquanto o primeiro seria ministrado em Escolas Normais regionais, o 
segundo ocorreria nas Escolas Normais e nos Institutos de Educação.

Pelas análises aqui feitas dos cursos normais e dos de licenciatura e 
Pedagogia é que o período entre 1939 e 1971 foi identificado por Saviani 
(2009) como o de “organização e implantação dos cursos de pedagogia e 
de licenciatura e consolidação do padrão das Escolas Normais”.

A Lei 5.692/71 divide o atual ensino fundamental e o médio 
em primeiro e segundo graus, além de substituir a escola normal, 
que deixa de ser escola ou curso, pela habilitação Específica para o 
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Magistério (hEM), transformando o curso de formação de professores 
em uma das habilitações profissionais do segundo grau. Desaparecem 
então os Institutos de Educação, e, consequentemente, a formação de 
especialistas e professores para o curso normal realiza-se apenas nos 
cursos de Pedagogia.

A mesma lei estipulava que os professores interessados em lecionar 
da 1a até a 4a série deveriam possuir minimamente uma habilitação de 
segundo grau de, no mínimo, três séries; os da 1a à 8a séries deveriam 
formar-se em licenciatura curta (3 anos); os de 1o e 2o graus necessitariam 
de uma licenciatura plena (4 anos). Foram também estabelecidos critérios 
de complementação. No primeiro caso, um ano a mais na formação 
possibilitaria ao professor assumir turmas até a 6a série do 1o grau; para os 
de licenciatura curta, os estudos adicionais lhes permitiriam lecionar até 
a 2a série do 2o grau.  os formados em Pedagogia poderiam ser, além de 
professores para a hEM, diretores, supervisores escolares, orientadores 
educacionais e inspetores de ensino.

A partir de 1980, reformulam-se o curso de Pedagogia e o de 
licenciatura, e grande parte das instituições atribui ao curso de Pedagogia 
a responsabilidade de formação de professores para a educação infantil e 
para as primeiras séries do 1o grau.

há que se identificar, portanto, o espaço temporal entre 1971 e 1996, 
como o da “Substituição da Escola Normal pela habilitação específica de 
Magistério” (SAVIANI, 2009, p. 147).

Finalmente, o “Advento dos Institutos Superiores de Educação e 
das Escolas Normais Superiores” caracteriza os anos de 1996 a 2006, 
conforme Dermeval Saviani. Pode-se, entretanto, estender esse limite 
de 2006 para os dias atuais, uma vez que, desde que a Lei de Diretrizes e 
Bases (Lei 9.394/96) entrou em vigor, trazendo mudanças significativas, 
o panorama educacional brasileiro vem mantendo certa regularidade 
quanto à sua estrutura. É necessário destacar que, além do surgimento 
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dos institutos superiores de educação com os cursos normais superiores 
– agora responsáveis pela formação de docentes para a educação infantil 
e para as séries iniciais do ensino fundamental – em 2008, com a criação 
dos institutos federais, apresenta-se mais uma possibilidade, embora 
bastante questionada, de formação de professores.

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DOS INSTITUTOS FEDERAIS

A história dos institutos federais remonta ao início do século XX, 
quando foram instituídas as escolas profissionais (1906) e as Escolas 
de Aprendizes Artífices – EAA (1909). A princípio, cabia a essas escolas 
o compromisso de educar, pelo trabalho, órfãos e desvalidos da sorte, 
retirando-os da rua; sendo, portanto, a educação profissional apresentada 
na perspectiva moralizadora e regeneradora da formação do caráter pelo 
trabalho, como nos diz Acácia Kuenzer (2001).

Nessa ocasião, Campos é marcada por suntuosos casarões, 
ricas fachadas, teatros, eletricidade, bonde, ou seja, por sinais de 
modernidade bastante avançados e o desejo de se buscar, segundo 
a ótica burguesa, a ordem e o bem-estar da sociedade. Esse desejo 
começa a se concretizar quando o Decreto no 787, de 11 de setembro 
de 1906, de iniciativa de Nilo Peçanha, estabelece a instalação de 
quatro escolas profissionais no estado do rio de Janeiro. Petrópolis, 
Niterói, Paraíba do Sul e Campos foram escolhidas como as cidades-
sede dessas instituições.

o Decreto-Lei no 7.566, de 23 de setembro de 1909, estabelecia, 
entretanto, que as EAAs deveriam estar localizadas na capital de cada 
estado. Por que, então, Campos foi agraciada com uma delas? Ao 
resgatar a história dessa cidade, encontram-se pistas de sua importância 
econômica desde o século XVII, quando se deu a ocupação efetiva da 
capitania inicialmente denominada de São Tomé, cujo desenvolvimento 
se baseou na agricultura da cana-de-açúcar. Além disso, a energia elétrica 
chegou ao Brasil em 1883, e essa foi a primeira cidade do país a conhecer 
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esse progresso. Acresce, ainda, que Campos, mais especificamente o atual 
distrito de Morro do Coco, torna-se, em 2 de outubro de 1867, o local 
de nascimento de Nilo Peçanha, sétimo presidente do nosso país (de 14 
de junho de 1909 a 15 de novembro de 1910), que assinou o Decreto-
Lei de criação das dezenove Escolas de Aprendizes Artífices nas diferentes 
unidades da federação. Assim, no ano de 1909, inicia-se a formação 
profissional como responsabilidade do Estado brasileiro.

Em 1942, pelo Decreto no 4.127, de 25 de fevereiro, as escolas de artes 
e ofícios transformam-se em escolas industriais e técnicas, responsáveis 
pela profissionalização em nível secundário, possibilitando ao aluno do 
curso técnico o ingresso em cursos superiores, desde que equivalentes à 
sua área de formação.

As escolas industriais e técnicas, no ano de 1959, passam a autarquias 
com autonomia didática e de gestão, sendo chamadas Escolas Técnicas 
Federais. Assim, no mesmo local da EAA, estabelece-se a Escola Técnica 
Federal de Campos (ETFC), que, em 1967, transfere-se para o seu atual 
endereço: rua Dr. Siqueira, 273, Parque Dom Bosco.

Tempos depois, a Lei no 6.545 de 1978 autoriza a transformação de 
três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e rio de Janeiro) em 
Centros Federais de Educação Tecnológica – Cefet, permitindo-lhes formar 
engenheiros de operação e tecnólogos.

Amparadas pela Lei no 8.948, de 8 de dezembro de 1994, as 
demais Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas alcançaram, 
gradativamente, o mesmo patamar, havendo, para cada instituição, 
decreto específico com critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Educação, entre os quais eram consideradas suas instalações físicas, 
as condições técnico-pedagógicas e administrativas, bem como seus 
recursos humanos e financeiros.

Em 17 de janeiro de 1999, a ETFC passa pelo processo de cefetização, 
o que permite à instituição, agora Centro Federal de Educação Tecnológica 
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de Campos (Cefet Campos), oferecer à comunidade cursos superiores, 
inclusive licenciaturas. o curso superior de Ciências da Natureza 
(licenciatura em Biologia, em Física e em Química) inaugurou, em 2000, 
a formação de professores no Cefet campista. Logo foi seguido pela 
licenciatura em Matemática e em Geografia, ambas implantadas em 2001.

o ano de 2008 trouxe a transformação do Cefet Paraná em 
Universidade Tecnológica e dos demais Cefet em Institutos Federais 
(IF), conforme fragmento da Lei no 11.892, de 29 de dezembro, 
transcrito a seguir:

CAPÍTULo I
DA rEDE FEDErAL DE EDUCAÇÃo ProFISSIoNAL, 

CIENTÍFICA E TECNoLÓGICA

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do sistema federal 
de ensino, a rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da 
Educação e constituída pelas seguintes instituições:

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - 
Institutos Federais;

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPr;

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow 
da Fonseca - CEFET-rJ e de Minas Gerais - CEFET-MG;

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 
Federais; e (redação dada pela Lei nº 12.677, de 2012)

V - Colégio Pedro II. (Incluído pela Lei nº 12.677, de 2012)

CAPÍTULo II
DoS INSTITUToS FEDErAIS DE EDUCAÇÃo, CIÊNCIA E 

TECNoLoGIA
Seção iii

Dos objetivos dos Institutos Federais

Art. 7º observadas as finalidades e características 
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definidas no art. 6º desta Lei, são objetivos dos Institutos 
Federais:

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 
concluintes do ensino fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos;

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada 
de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 
profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 
áreas da educação profissional e tecnológica;

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 
desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 
estendendo seus benefícios à comunidade;

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com 
os princípios e finalidades da educação profissional e 
tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho 
e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos 
e tecnológicos;

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à 
geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão 
na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico 
local e regional; e

VI - ministrar em nível de educação superior:

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores da economia;

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais 
de formação pedagógica, com vistas na formação de 
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas 
de ciências e matemática, e para a educação profissional;

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à 
formação de profissionais para os diferentes setores da 
economia e áreas do conhecimento;
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d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento 
e especialização, visando à formação de especialistas nas 
diferentes áreas do conhecimento; e

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado 
e doutorado, que contribuam para promover o 
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação 
tecnológica.

Art. 8º No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o 
Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir o 
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para 
atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do 
art. 7º desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de 
suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso 
VI do caput do citado art. 7º.

§ 1º o cumprimento dos percentuais referidos 
no caput deverá observar o conceito de aluno-
equivalente, conforme regulamentação a ser expedida 
pelo Ministério da Educação.

§ 2º Nas regiões em que as demandas sociais pela 
formação em nível superior justificarem, o Conselho 
Superior do Instituto Federal poderá, com anuência do 
Ministério da Educação, autorizar o ajuste da oferta 
desse nível de ensino, sem prejuízo do índice definido 
no caput deste artigo, para atender aos objetivos 
definidos no inciso I do caput do art. 7º desta Lei.

Na Seção III do Capítulo II, a mesma Lei 11.892 estabelece os objetivos 
dos Institutos Federais, entre os quais se encontra a oferta de cursos 
superiores na área de formação de professores (art. 7o, inciso VI, alínea b). No 
art. 8o é determinado o percentual para alcance de cada objetivo, cabendo o 
mínimo de 20% das vagas dos IF às licenciaturas e à formação pedagógica.

Assim, as instituições, que traziam, em sua bagagem, ampla experiência 
nas atividades técnicas e tecnológicas visando à preparação para as 
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indústrias, assumem o desafio de, oficialmente, dedicar-se à formação 
docente, fato que levantou inúmeras observações, especialmente por 
parte das universidades.

Estariam os institutos aptos a preparar professores? Que base 
pedagógica teriam essas instituições para transmitir a seus alunos-docentes?

Nota-se que a lei também expõe que essa atribuição dos institutos 
federais deveria ser “sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para 
a educação profissional” (art. 7o, inciso VI, alínea b), por isso ocorreram, 
até mesmo entre os institutos, discussões acaloradas quanto à criação de 
licenciaturas em outras áreas não mencionadas pela lei. Muitos institutos, 
no entanto, vêm aumentando o número de vagas em cursos de formação de 
professores, pautando-se no advérbio “sobretudo”, que destaca, mas não 
impede, a existência de outras áreas, bem como na carência de cada região.

O CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NO IFFLUMINENSE

A proposta para aprovação da licenciatura em Letras no Instituto 
Federal Fluminense pautou-se, entre outros aspectos, na falta de oferta 
desse curso por instituição pública na região norte-noroeste fluminense 
e na articulação entre os estudos da graduação e da pós-graduação, uma 
vez que, desde 2005, o instituto oferece a especialização em Literatura, 
Memória Cultural e Sociedade.

Na ocasião de implantação do curso, o portal do IFFluminense noticiava 
que se tratava da primeira licenciatura em Letras em instituição pública no 
estado do rio de Janeiro fora da capital e de Niterói e que havia sido o 
terceiro curso mais procurado no vestibular da instituição, atrás somente 
da Engenharia de Automação e da Arquitetura. A relação candidato-vaga 
foi de nove para uma, e os inscritos chegaram a 373 – marcas importantes 
para uma formação docente.

Assim, após um processo bastante concorrido, os selecionados iniciaram 
seu primeiro semestre de aulas no mês de maio de 2013. Estranho começar 
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um período letivo em maio? Não para uma instituição que vem de sequências 
de greve. Confirmando, então, no mês de maio de 2013, no turno da noite, 
entrava em sala a primeira turma de licenciandos em Letras – Português e 
Literaturas, do campus Campos Centro do Instituto Federal Fluminense. No 
momento – primeiro semestre letivo de 2016 – são sete as turmas.

No portal e-MEC do governo brasileiro, encontram-se registrados, 
atualmente, catorze institutos federais ofertantes do curso de Letras, 
tanto com habilitação em Língua Portuguesa quanto em Espanhol, Inglês 
e Literaturas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por ser a licenciatura em foco fora das áreas destacadas pela lei 
de criação dos institutos federais, datada de 29 de dezembro de 2008, 
a qual enfatiza as ciências e a matemática, a pesquisa em muito poderá 
contribuir para o embasamento de outras instituições da rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica que também implantarem 
cursos nessa linha de formação, considerando, assim como o IFFluminense, 
as carências regionais para melhor cumprir seu papel de fortalecer a 
educação básica brasileira por meio da oferta de professores com a devida 
preparação pedagógica.

outro fator a mencionar diz respeito às colaborações deste trabalho 
para o próprio IFFluminense e seus cursos de formação docente, uma vez 
que cada nova experiência pode somar-se às já adquiridas ao longo dos 
anos nos quais se vêm oferecendo à comunidade diferentes oportunidades 
de mais profissionais da educação com qualificação.

Assim, longe de um caso concluído, este artigo visa a aguçar o interesse 
de outros professores-pesquisadores desejosos de se aventurar pelas 
trilhas educacionais, no sentido de trazer à tona questões diversas capazes 
de suscitar reflexões e práticas que contribuam para a qualificação de 
docentes comprometidos que possam fazer a diferença no atual sistema 
educacional público do Brasil.
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DIÁLOGOS ENTRE LINGUAGEM & EDUCAÇÃO: O PROFESSOR DE 
LÍNGUA PORTUGUESA DIANTE DO CONTEXTO MULTICULTURAL DA 

SALA DE AULA
Milene Vargas da Silva Batista (Uenf)
Joane Marieli Pereira Caetano (Uenf)
Eliana Crispim França Luquetti (Uenf)

Introdução

Nas relações comunicativas desenvolvidas na dinâmica do cotidiano 
da sala de aula, verificam-se várias formas de manifestação da linguagem, 
influenciadas pelo diversificado contexto escolar, que pode abarcar 
realidades discentes distintas diante das múltiplas culturas e experiências 
inter-relacionadas.

o multiculturalismo traz reflexos na linguagem, em especial na língua, 
na medida em que surgem variedades linguísticas, isto é, formas peculiares 
ou diversificadas de uso da linguagem dentro do grupo de falantes que 
desempenham um diálogo comunicativo.

Diante disso, partiu-se do seguinte questionamento: até que ponto 
os professores de língua portuguesa se sentem preparados para lidar 
com o multiculturalismo durante sua prática docente em sala de aula? 
Entre as hipóteses, acredita-se que a formação docente que não der 
subsídios ao professor de língua portuguesa para lidar com um contexto 
multicultural pode ocasionar a efetivação de práticas de preconceito 
linguístico ou aversão às diversidades linguísticas possivelmente 
evidenciadas em sala de aula.

Assim, este estudo debruça-se a analisar a formação dos profissionais 
de língua portuguesa quanto ao preparo para lidar com o contexto 
multicultural presente na sala de aula. Especificamente, pretende-
se conceituar o multiculturalismo e tecer considerações sobre seus 
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reflexos nas manifestações comunicativas intermediadas pela linguagem; 
discorrer sobre a formação de professores de língua portuguesa diante da 
diversidade linguística no contexto sociocultural da sala de aula; elaborar 
um estudo de caso com professores de língua portuguesa dos municípios 
de Bom Jesus do Itabapoana e de Itaperuna a fim de entender a reação 
desses profissionais ante o contato com variadas formas de uso da língua 
em sala de aula.

Metodologicamente, elaborou-se tal estudo de caso, tendo como 
sujeitos da pesquisa onze professores de língua portuguesa. Aplicou-
se um questionário com perguntas abertas e fechadas. Como modo de 
fundamentar teoricamente a pesquisa, realizou-se um estudo de caráter 
bibliográfico, recorrendo aos pressupostos de Mikhail Bakhtin (1997), 
odete Burgeile, Daiane Silva e Michele Melo (2009), Márcia Mendonça e 
Clecio Bunzen (2006), Antonio Moreira (2001), Luiz Carlos Travaglia (2009), 
entre outros.

1. Multiculturalismo e linguagem: a variedade linguística presente na 
sala de aula

Vive-se em uma sociedade em que a questão multicultural se faz 
presente de forma significativa em várias esferas, como se pode evidenciar 
pela existência de uma pluralidade de culturas, etnias, religiões, entre 
outros (MorEIrA, 2011, p. 41). o termo “multiculturalismo” emerge 
como algo a se explorar dentro do ambiente escolar, principalmente no 
que diz respeito ao ensino da língua e o processo de compreensão de 
aquisição da linguagem.

Não se pode deixar de refletir sobre a estreita ligação que existe entre 
o multiculturalismo, a escola e, consequentemente, o ensino da língua, 
pois, ao mesmo tempo que essa escola ensina e prega a pluralidade de 
culturas existentes, ela também segrega aqueles que de alguma forma não 
se encaixam nesses padrões.
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o Brasil tem sua língua padrão, a língua portuguesa, porém é certo 
que esta sofre variações dentro do território nacional; frente a isso, a 
perspectiva do multiculturalismo se faz presente nas aulas de língua 
portuguesa. Então, toda essa complexidade deve ser trabalhada e ensinada 
respeitando as diversas culturas presentes no ambiente escolar.

Travaglia (2009, p. 41) menciona a importância de trabalhar, no 
processo de ensino/aprendizagem, a variedade linguística e de não valorizar 
um uso em detrimento do outro, pois faz-se necessário compreender que

[...] não há por que, ao realizar as atividades de ensino/
aprendizagem da língua materna, insistir no trabalho 
apenas com uma das variedades, a norma culta, 
discutindo apenas suas características e buscando 
apenas o seu domínio em detrimento das outras formas 
de uso da língua que podem ser mais adequadas a 
determinadas situações. Não cabe o argumento de 
trabalhar apenas com a norma culta porque o aluno já 
domina as demais: isso não é verdade, uma vez que o 
aluno, quando chega à escola, pode dominar bem uma 
ou duas variedades e alguns elementos de várias, mas 
sempre tem muito que aprender de diversas variedades, 
inclusive das que domina.

ressaltando a abordagem de valorização do ensino e a importância dada 
ao uso da língua diante do que o falante já traz internalizado, pode-se deparar 
com um ensino heterogêneo, a partir do qual a compreensão das variedades 
linguísticas dos educandos é primordial para que esse ensino seja pautado 
na significação e na ampliação da competência comunicativa do falante. 
Esse é um dos grandes desafios delegados à escola, de um modo particular 
aos docentes de língua portuguesa, como está explícito nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de LP: “[...] o estudo da variação cumpre papel 
fundamental na formação da consciência linguística e no desenvolvimento da 
competência discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente presente 
nas atividades de Língua Portuguesa” (BrASIL, 1998, p. 82).
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Compreende-se assim a necessidade de trilhar caminhos para que o 
ensino de LP tenha como princípio formador o respeito às diversidades 
culturais e linguísticas do falante. Assim, é cada vez maior a preocupação de 
estar em uma escola em que as diferenças sejam atendidas e respeitadas. 
Nessa perspectiva, é fundamental repensar a formação do professor 
de LP e averiguar se a formação que lhe foi oferecida contempla essa 
visão multicultural. Deve-se procurar entender a dificuldade da escola e, 
consequentemente, a que os docentes enfrentam ao compreender esse 
fenômeno da diversidade linguística e cultural. Pode-se perceber essa 
preocupação nas palavras de Andrade (2001, p. 122):

É nesse enfoque que surge também a preocupação com 
a formação de professores. No entanto, não se trata de 
um tipo qualquer de professor que ousarei chamar aqui 
de “multiculturalmente orientado”. No entanto, o debate 
sobre a formação de professores “multiculturalmente 
orientados” não deve estar desconectada de uma 
discussão mais ampla sobre a relação da escola com 
a diversidade cultural, dos temas sobre o acesso e a 
permanência de grupos minoritários ao sistema escolar, 
da construção de currículos sensíveis à diversidade, da 
produção de materiais didáticos, entre outras temáticas 
tão caras a uma proposta de educação intercultural.

observa-se que uma formação sólida com bases para lidar com o 
aspecto multicultural presente nas escolas fará do profissional alguém 
com competências e habilidades singulares para o ensino da língua. Essa 
formação fundamenta-se em justiça, igualdade e respeito às diferenças; 
nela, assumir um compromisso de respeitar o outro o constituirá 
dignamente como ser humano.

A partir dessas considerações, já é possível ter uma noção do 
grande desafio em que consiste a tarefa da escola, principalmente em 
se tratando do ensino de língua. observa-se o que dizem Burgeile, Silva 
e Melo (2009, p. 179-180)
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A auto-reflexão da prática docente deve ser contínua [...] 
o empenho do professor é fundamental para que ocorram 
mudanças efetivas em suas ações pedagógicas, visando 
encontrar alternativas mais eficientes e produtivas em 
sala de aula e contribuir para a otimização da qualidade 
de ensino.

Para refletir se o ensino de LP contribui para a inclusão do aluno 
ou se simplesmente ajuda a manter uma prática de exclusão, deve-
se ter preocupação com a natureza discriminatória que a linguagem 
pode assumir, em função da variação linguística e dos mecanismos de 
estigmatização (CAMACho, 2001, p. 67).

2. Linguagem e educação: o professor de português no contexto escolar 
multicultural

2.1 Considerações sobre aquisição e concepção da linguagem

Em retomada a considerações sobre os modos de aquisição da 
linguagem, compreende-se, conforme Eliane Grolla e Maria Cristina Silva 
(2014, p. 14), que o sistema de comunicação humana se pauta, basicamente, 
em cinco propriedades – entre elas, a da arbitrariedade. Ferdinand de 
Saussure (1997, p. 17) enfatiza que o signo linguístico é arbitrário, ou seja, 
nas relações dialógicas humanas estabeleceu-se um código convencionado 
entre os falantes para se facilitar as trocas comunicativas. Tem-se como 
um bom exemplo disso a gramática normativa (GN), que doutrina padrões 
de usos da língua, considerados social e gramaticalmente necessários para 
o domínio do português culto.

No entanto, cabe ressaltar que o português culto não é a única forma 
de manifestação da linguagem pelos falantes. há diversas formas de eles 
se expressarem, condicionadas por variantes como tempo, espaço, faixa 
etária, gênero, entre tantas outras.

As teorias estruturalistas saussurianas e pós-saussurianas 
desconsideram a língua como atividade social, idealizando-a como 
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um objeto abstrato, um verdadeiro “arco-íris imóvel sobre o fluxo da 
língua”, conforme caracteriza Bakhtin (1997, p. 9). Esse procedimento 
de abstração da língua torna-a homogênea e compreende-a como um 
sistema sincrônico e individual. Tal pressuposição não leva em conta as 
manifestações linguísticas ligadas às condições de comunicação, isto é, 
aos contextos de uso, ao fator social das relações comunicativas, uma 
vez que elas surgem de interações sociais entre mais de um falante, 
sendo, assim, coletivas. Bakhtin concebe a língua, então, de forma 
dialógica. o autor fundamenta sua teoria dialógica da seguinte forma:

Nenhuma enunciação verbalizada pode ser atribuída 
exclusivamente a quem a enunciou: é produto da 
interação entre falantes e, em termos mais amplos, 
produto de toda uma situação social em que ela surgiu. 
[...] Todo produto da linguagem do homem, da simples 
enunciação vital a uma complexa obra literária, em 
todos os momentos essenciais é determinado não 
pela vivência subjetiva do falante mas pela situação 
social em que soa a enunciação. [...] o que caracteriza 
precisamente uma dada enunciação [...] é a expressão 
da relação recíproca entre os falantes e todo o complexo 
ambiente social em que se desenvolve a conversa. 
(1997, p. ?).

A concepção dialógica da linguagem proposta por Bakhtin entende, 
assim, que todo signo é ideológico e, se ideológico, resultante de pressões 
sociais. Logo, mudanças ideológicas podem prover variações da língua, 
as quais precisam ser (re)conhecidas no âmbito escolar, uma vez que são 
inerentes ao homem e, como visto, provenientes de natureza social.

2.2 A formação docente diante da diversidade linguística

Torna-se necessário o tratamento do ensino associado a uma prática 
sociocultural e, no que tange ao ensino de língua, intermediada pelas 
possibilidades de interação com a realidade vivenciada pelos alunos.
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Lopes apud Gerhardt (2013, p. 77) salienta a importância de se 
considerar a natureza social e educacional dos processos de ensino-
aprendizagem, pois faz-se necessário

[...] o entendimento de que o aluno é uma pessoa 
construída cotidianamente por experiências que lhe 
definem lugares de existência, discurso e ação: lugares 
raciais, sexuais, de classe etc.; por isso, tais lugares 
precisam ser reconhecidos na escola como variáveis da 
construção de conhecimento.

Com esse viés sociointeracionista (VYGoTSKY, 1998), o ensino de 
língua portuguesa pauta-se em uma abordagem pedagógica de inserção 
social e formação cidadã do aluno, visto que se consideram os contextos 
de materialização da linguagem de modo interacional e dialógico com o 
contexto de vivência diária do alunado. Ademais, segundo Kleiman apud 
Mendonça e Bunzen (2006, p. 17):

[...] quanto mais a escola se aproxima das práticas 
sociais em outras instituições, mais o aluno poderá 
trazer conhecimentos relevantes das práticas que já 
conhece, e mais fáceis serão as adequações, adaptações 
e transferências que ele virá a fazer para outras situações 
da vida real.

Faz-se relevante, desse modo, investigar se os professores se sentem 
preparados para lidar com o multiculturalismo presente na sala de aula, que 
traz reflexos na linguagem. Voltando-se à formação desses profissionais, 
urge analisar se são ofertados subsídios teóricos e, inclusive, práticos 
(durantes as atividades de estágio) que o professor de português saiba 
gerir sua ação pedagógica consciente e reconhecedora da diversidade 
cultural do contexto escolar.

Vale ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
cursos de Letras valorizam uma abordagem sociointeracionista, na 
medida em que registra a seguinte obrigatoriedade: “ter domínio do 
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uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, em 
termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais” 
(BrASIL, 2001, p. 30).

Uma vez que os conhecimentos adquiridos em sua base formadora 
não têm contemplado preparações para a prática docente em contexto 
multicultural, cabe ao professor, então, procurar capacitar-se através de 
atualizações ou outras formas de prosseguimento nos estudos. Todavia, 
de acordo com Marcelo Amorim (2013, p. 243), a falta de formação 
continuada é um dos grandes problemas do panorama educacional 
contemporâneo no Brasil, pois

[...] é mínima a quantidade de professores brasileiros que 
buscam aperfeiçoamento em programas de mestrado 
e doutorado, e, quando o fazem, deixam de atuar nas 
esferas básicas, buscando a certa solidez proporcionada 
por carreiras como a de professor em universidades 
públicas e privadas.

Verificam-se também, em documentos regedores do processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos, tais como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o ensino médio, orientações para a 
valorização da diversidade cultural, social e linguística, apontando 
como objetivos gerais:

[...] desenvolver no aluno seu potencial crítico, sua 
percepção das múltiplas possibilidades de expressão 
linguística, sua capacidade como leitor efetivo dos mais 
diversos textos representativos de nossa cultura. Para 
além da memorização mecânica de regras gramaticais 
ou das características de determinado movimento 
literário, o aluno deve ter meios para ampliar e articular 
conhecimentos e competências que possam ser 
mobilizados nas inúmeras situações de uso da língua com 
que se depara, na família, entre amigos, na escola, no 
mundo do trabalho (BrASIL, 2002, p. 55).
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3. Depoimentos sobre a formação docente para o multiculturalismo: 
um estudo de caso com professores de língua portuguesa dos municípios 
de Bom Jesus do Itabapoana e de Itaperuna

3.1 Descrição da pesquisa

realizou-se a aplicação de questionário produzido via ferramenta 
online de produção de formulários no Google Docs e constituído por 
seis questionamentos, subdivididos igualitariamente entre perguntas 
do tipo fechada e aberta. Teve-se como objetivo resgatar sentimentos, 
experiências e percepções dos profissionais de língua portuguesa diante 
da formação obtida e das expectativas emergentes no contexto escolar 
ante a diversidade multicultural que produz repercussões nas formas de 
uso da língua.

Sobre os sujeitos da pesquisa, o formulário foi destinado a vinte 
professores de língua portuguesa da rede pública de ensino, atuantes 
em turmas de ensino fundamental e médio. obteve-se o retorno de onze 
formulários preenchidos.

3.2 Apresentação e análise da coleta de dados

o primeiro questionamento indagava o professor quanto ao seu 
preparo para trabalhar em um contexto escolar multicultural: “Você se 
sente um professor de língua preparado para lidar com um contexto 
multicultural na sala de aula?”. A maioria dos profissionais (72,7%) 
respondeu que se sente preparada, ao passo que um professor (9,1%) 
relata não estar preparado e, importante salientar, dois docentes 
(18,2%) não souberam responder à questão, conforme se verifica no 
gráfico abaixo:
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Pergunta 1 – Você se sente um professor de língua preparado para 
lidar com um contexto multicultural na sala de aula?

Fonte: dados da pesquisa.

A segunda questão do tipo fechada visa investigar a formação 
docente dos participantes, a fim de verificar se nela tiveram suporte para 
lidar com um contexto escolar de diversidade cultural que interfere nos 
usos da língua. Como resultado, obteve-se que, dos onze profissionais, 
sete (63,6%) consideram que receberam, em sua formação, subsídios 
necessários para atuar diante da diversidade linguística verificada 
no contexto escolar. Em contrapartida, nota-se que a significativa 
quantidade de quatro docentes (36,4%) respondeu que não recebeu tal 
suporte em sua formação. Segue o gráfico correspondente:

Pergunta 2 – Você recebeu, em sua formação docente, subsídios 
necessários para atuar diante da diversidade linguística verificada no 
contexto escolar?

Fonte: dados da pesquisa.
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Para ampliar a coleta de dados, indagou-se, em questão dissertativa: 
“Na sua formação docente, que tipos de subsídios lhe foram dados para 
atuar diante da diversidade linguística no contexto escolar?”. registram-se 
as seguintes respostas:

Tabela 1 – Síntese das respostas dadas

No de 
ocorrências Padrões de resposta

4 Trabalhos e apostilas sobre regionalismos e pluralidade 
cultural. 

4 Debates em grupo após leitura de pesquisas na área de 
sociolinguística.

1 Subsídio prático adquirido no estágio.
1 Não me lembro.
1 Sem resposta.

Fonte: Dados da pesquisa

A partir desses comentários perante o questionamento, é relevante 
notar que, embora na pergunta 1 (“Você recebeu, em sua formação 
docente, subsídios necessários para atuar diante da diversidade linguística 
verificada no contexto escolar?”) quatro depoentes tenham respondido 
“não”, nos comentários da pergunta 2, apenas dois não descrevem os 
subsídios oferecidos (um não se lembra deles, e um não respondeu). Logo, 
pode-se inferir que os outros dois depoentes apontam subsídios dados em 
sua formação ao responder à questão dissertativa, porém não identificam 
que estes tenham sido suficientemente necessários para o preparo para 
sua atuação em sala de aula.

A última questão do tipo fechada buscou verificar as crenças dos 
professores sobre possíveis repercussões negativas da falta de preparo 
docente, já na sua formação, para lidar com o multiculturalismo 
presenciado em sala de aula. Entre as respostas, dez profissionais (90,9%) 
acreditam que a falta de preparo na formação docente para lidar com 
o multiculturalismo repercute negativamente no ensino de língua. Em 
contrapartida, um professor (9,1%) respondeu que não, segundo o gráfico 
esquematizado a seguir:
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Pergunta 3 – Você acredita que a falta de preparo na formação 
docente para lidar com o multiculturalismo repercute negativamente no 
ensino de língua?

Fonte: dados da pesquisa.

Assim, a fim de coletar informações mais detalhadas sobre essas 
possíveis repercussões negativas, em perguntas de caráter aberto, 
questionou-se: “Quais consequências a falta de preparo na formação 
docente para atuar no contexto multicultural de diversidade linguística 
traz na dinâmica escolar?”. Foram apontadas, de modo sintetizado, as 
seguintes consequências:

Tabela 2 – Síntese das respostas dadas

No de 
ocorrências Padrões de resposta

2 Dificuldade no preparo de atividades. 
1 Impossibilidade de desenvolver o aluno enquanto cidadão.
2 Alunos inflexíveis à mudança/preconceito linguístico.

4 Defasagem e abandono escolar por sentimento de 
incapacidade.

2 Legitimação da cultura dominante definidora de um padrão 
de língua.

Fonte: dados da pesquisa.

Nas respostas dissertativas, os participantes registraram considerações 
acerca de como a supremacia de um padrão de uso linguístico pode 
refletir as relações de poder na sociedade, uma vez que se valoriza uma 
única cultura, legitimando as características de um grupo dominante. E 
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os impactos de tais ações em âmbito pedagógico foram apontados pela 
depoente no 9:

A mais grave consequência talvez seja a aversão 
produzida por práticas inconvenientes em sala de aula. 
Práticas que desrespeitem a individualidade, a marca 
verbal de uma determinada cultura. o desrespeitado, 
o humilhado, passa a sentir-se inferior, tendendo a 
rebelar-se contra o educador, ou mesmo a mergulhar 
em um estado de invisibilidade, o que impede o avanço 
de sua formação. Depois, se esse excluído chega ao 
ensino superior, chega desconhecendo outras variantes 
de sua língua materna que poderiam auxiliá-lo em seu 
processo de autoconstrução. Assim, um professor mal 
formado (o que, infelizmente, não é raro) pode marcar 
negativamente, de uma vez por todas, a vida de um aluno.

Esse sentimento de inferioridade de sua cultura perante a hegemonia 
de um padrão exclusivo remete a apontamentos de Marcos Bagno (2007) 
sobre o preconceito linguístico, que consiste

[...] na crença de que só existe [...] uma única língua 
portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensina 
nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos 
dicionários. Qualquer manifestação lingüística que 
escape desse triângulo escola-gramática-dicionário 
é considerada, sob a ótica do preconceito linguístico, 
“errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente”, e não 
é raro a gente ouvir que “isso não é português”. (BAGNo, 
2007, p. 12, grifo do autor).

os depoentes registraram também situações de abandono escolar 
como consequência, o que retoma os apontamentos direcionados por 
roberto Camacho (2001, p. 67) como “práticas de exclusão”, uma vez que 
a ocorrência de atitudes linguísticas intolerantes pode afastar o aluno 
de sua própria língua, bem como da escola, se a postura pedagógica não 
reconhecer as diversificadas manifestações linguísticas discentes.
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Por fim, perguntou-se ao professor quanto à metodologia aplicada 
para lidar com as manifestações multiculturais na sala de aula de língua 
portuguesa: “Como você lida com o multiculturalismo durante as aulas de 
língua?”. obtiveram-se como respostas:

Tabela 3 – Síntese das respostas dadas

No de 
ocorrências Padrões de resposta

2 Incentivo às inter-relações.

2 Nivelamento entre a modalidade e o nível de linguagem do 
aluno para com a linguagem acadêmica.

1 Discussões sobre preconceito linguístico.
1 De forma interdisciplinar.
3 Mostrar a diversidade linguística do português.

1 Trabalho com perspectivas de adequação linguística ao 
contexto de uso.

1 Sem resposta.
Fonte: dados da pesquisa.

Dos dados coletados nessa pergunta, vale destacar que as respostas 
não foram muito específicas e claras quanto à metodologia. o depoente 
no 7, por exemplo, assinalou como resposta “de forma interdisciplinar”, 
mas não ofereceu maiores informações sobre como ocorreria esse diálogo 
interdisciplinar, tais como as áreas do saber que iriam dialogar e as técnicas 
aplicadas para isso.

Destaca-se a resposta do depoente no 1, que relaciona sua prática 
pedagógica a um olhar contextualizado diante das pressões de uso da língua:

Entendendo que cada ser humano é uma identidade e que 
cada indivíduo apoia-se em um paradigma para transmitir 
verbalmente suas ideias, busco, respeitando a origem 
de cada um, permitir que todos vejam as vantagens de 
se transformarem no que o professor Bechara chama de 
“poliglota da própria língua”. Busco esclarecer que não se 
deve menosprezar nenhuma variante linguística, mas estar 
preparado para fazer uso do registro adequado em cada 
circunstância exigida pelo convívio em sociedade [sic].
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A referência feita ao gramático Evanildo Bechara traduz a 
necessidade de o aluno perceber as diversas formas de se falar o 
português brasileiro, proveniente de uma cultura miscigenada e plural 
que produz efeitos nos usos da língua. resta, assim, aos professores 
e estudantes, enquanto estudiosos da língua, reconhecer esse 
poliglotismo e desenvolver a capacidade perceptiva de adequação às 
exigências de uso da língua em cada contexto específico.

Conclusão

Este estudo registrou as opiniões e os comentários de professores 
de língua portuguesa dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana e de 
Itaperuna acerca de seus sentimentos, suas percepções e suas experiências 
didático-pedagógicas relacionadas à realidade multicultural do âmbito 
escolar, que interfere nos modos de uso da língua, evidenciando um 
contexto de diversidade linguística.

Por intermédio da pesquisa, podem-se identificar as dificuldades 
enfrentadas por esses profissionais ao lidar com a questão do 
multiculturalismo. ora por não entenderem de fato o fenômeno, ora por 
ainda não conseguirem expor com clareza os métodos seguidos para se 
lidar com tal realidade, pois mostram-se inseguros através de respostas 
vagas ou pouco explicativas.

A coleta dessas informações mostrou-se válida para melhor 
entendimento do contexto vivenciado pelos professores de língua 
portuguesa de parte da região noroeste fluminense e dos possíveis rumos 
da formação docente frente às nuances sociais, históricas e, em especial, 
culturais vivenciadas ao longo dos anos.
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DISCURSO DO PROFESSOR SOBRE O ENSINO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL: CONCEPÇÕES DE 

LINGUAGEM E LETRAMENTO
Stefany Silva do Nascimento (Ufac)

Tatiane Castro dos Santos (Ufac)

INTRODUÇÃO

Com base em discussões teóricas sobre a história do ensino da língua 
materna, este estudo volta-se para o ensino de língua portuguesa e para 
a disciplina escolar português, observando as mudanças pelas quais esta 
começa a passar, especialmente a partir da década de 1980. É nesse 
período que a linguagem começa a ser mais compreendida como espaço 
de interação e as práticas de ensino da disciplina escolar português se 
voltam mais para o discurso, para as funções sociais da leitura e da escrita 
do que para o tradicional estudo da gramática normativa, que tinha por 
base uma concepção de linguagem como expressão do pensamento 
ou como instrumento de comunicação. Tais mudanças surgem a partir 
das concepções de linguagem, de língua e seu ensino que tendem a 
fundamentar “novos” objetivos para o ensino dessa disciplina.

Este trabalho se configura em duas etapas: em um primeiro momento, 
voltamo-nos para a realização de uma pesquisa bibliográfica acerca 
do ensino de língua portuguesa no ensino fundamental, destacando 
a importância das fontes orais, do discurso do professor, na busca 
pela compreensão das concepções de linguagem e de letramento que 
embasam, hoje, o ensino da disciplina escolar. Desse modo, inicialmente, 
propomo-nos a levantar e selecionar autores/textos que discutem o ensino 
de língua portuguesa; em seguida, a estudar textos que fazem referência 
ao discurso do professor no que se refere à sua compreensão do currículo. 
Buscamos identificar nos textos teóricos estudados as concepções de 
linguagem e letramento que embasam o ensino de língua portuguesa. Para 
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a segunda etapa, realizamos uma pesquisa de campo a partir do roteiro de 
entrevistas semiestruturadas com dois professores de português, um das 
séries iniciais e outro das séries finais do ensino fundamental de escolas 
públicas de rio Branco.

São as transformações que envolvem o currículo que desencadeiam 
novas configurações ao ensino de língua materna. Entre essas mudanças, 
estão as teorias que trazem para o campo da língua portuguesa as 
ciências linguísticas, que contribuíram de modo inestimável para o ensino 
da língua. A linguística, a semântica e a pragmática, que atribuíram ao 
ensino de língua materna um novo olhar para o texto, para a leitura e 
oralidade, tornando-se fundamentais para as características de disciplina 
escolar português, assumem, a partir da década de 1980, como afirma 
Magda Soares:

A influência que vem sendo exercida sobre a disciplina 
português concomitantemente pela pragmática, pela 
teoria da enunciação, pela análise do discurso; influência 
fundamental, porque, traz uma nova concepção de 
língua: uma concepção que vê a língua como enunciação, 
não apenas como comunicação, que, portanto, inclui as 
relações da língua com aqueles que a utilizam, como o 
contexto em que é utilizada, com as condições sociais e 
históricas da sua utilização. (2002, p. ?).

São essas novas concepções em torno da linguagem que trazem para 
um novo modo de compreender a língua e o seu funcionamento. Seria 
esse novo conceito o letramento, que, aliado à alfabetização, configura-se 
“como processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura 
e escrita”, como diz Soares (2002, p. ?)? Para Angela Kleiman, o letramento 
é um “conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema 
simbólico e enquanto tecnologia em contextos específicos para os 
objetivos específicos” (1995, p. 19). Na opinião de Kleiman, o letramento 
extrapola o mundo da escrita tal qual é concebido pelas instituições que se 
encarregam de introduzir os indivíduos no mundo da escrita.



Formação de professores: da teoria à prática, o “início” e a “continuação”  | 157

sumário

A partir de um estudo teórico, concluímos que o campo do ensino da 
língua portuguesa, a partir de 1980, começa a ser influenciado por uma 
concepção interacionista da linguagem e que os estudos do letramento 
começam a ser difundidos, impactando, aos poucos, o currículo e a prática 
pedagógica. Assim, ainda vivenciamos os desdobramentos dessas novas 
concepções, o que nos direcionou a pensar na relevância de compreender, 
também, a importância e a necessidade de analisar a fala dos professores, 
a fim de entender como estes lidam com as mudanças no campo do 
ensino da língua portuguesa e com as teorias que fundamentam os 
documentos oficiais. Com base nessas reflexões em torno da importância 
de depreender o currículo e a relação dessas mudanças com a prática 
do professor, cujo discurso buscamos tomar como fonte de estudo, à 
luz de Ivor Goodson (1995), que considera a importância de entender o 
pessoal e o biográfico para compreender o social e o político, para isso, 
ouvir o professor e o que este tem a dizer é indispensável à nossa análise. 
Por isso, recorremos à rosa Maria Silveira (2002) e às entrevistas com 
professores de língua portuguesa, buscando, por meio da entrevista, um 
gênero discursivo, pois se trata de uma situação comunicativa regida por 
um intercâmbio dialógico. Desse modo, nosso objetivo é propor reflexões 
a partir de uma análise de como as novas concepções de linguagem e 
letramento, destacadas nos textos teóricos estudados, se fazem presentes 
nos discursos dos professores.

MATERIAIS E MÉTODOS

Inicialmente, procedemos com uma pesquisa e um levantamento de 
alguns autores que discutem o ensino de língua portuguesa no ensino 
fundamental, levando em consideração o potencial das fontes orais, do 
discurso do professor, do currículo e das concepções de linguagem e de 
letramento. Como embasamento teórico, no tocante aos estudos no 
campo do currículo, apoiamo-nos nas concepções defendidas por Goodson 
(1995; 2008), que atribui ao currículo um caráter flexível diante das 
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mudanças sociais, políticas e econômicas que giram em torno do poder e 
dos interesses que transcendem a escola. Para o autor (2008), as reflexões 
sobre as mudanças curriculares precisam ter em vista as trajetórias dos 
sujeitos envolvidos. Ele defende a ideia de que, para entender o social e 
o político, que tanto influenciam o currículo, é necessário compreender o 
pessoal e o biográfico.

Goodson considera os aspectos sociais e biográficos dos professores 
o lugar ideal para concentrar os estudos que buscam compreender de 
que forma as mudanças em torno do currículo afetam e influenciam a sua 
prática pedagógica, pois este é agente indispensável nos processos de 
mudanças escolares. Infelizmente, para o autor, a identidade profissional 
do professor que as políticas educacionais sugerem se restringe ao seu 
profissionalismo e não abrange as mudanças e os envolvimentos pessoais 
que embasam e influenciam a sua prática. Tais mudanças ignoram o 
desenvolvimento e as transformações pessoais pelas quais o docente 
passa em toda sua trajetória, o que significa considerar que, mesmo sendo 
parte desse processo de mudança, não importam suas crenças, ideologias, 
experiências, o professor é obrigado a se adaptar às mudanças e sempre 
precisa estar disposto a seguir os modelos propostos pelas políticas 
públicas educacionais, que sugerem um perfil de professor tecnicamente 
competente, que segue atentamente as diretrizes e orientações escolares.

Para nossas reflexões no campo específico do ensino da língua 
portuguesa, estabelecemos diálogos com Soares  e Kleiman, que tratam das 
mudanças e permanências operadas nesse ensino e das teorias que, hoje, 
o influenciam, das quais decorrem diversas implicações metodológicas. No 
que se refere à questão do discurso do professor, realizamos um estudo 
de Goodson (1995) que ressalta a importância das pesquisas que trazem o 
professor para o centro de seus estudos.

Dentro desse contexto, para maior compreensão sobre as mudanças 
que delineiam a disciplina escolar português a partir da década de 1980, 
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foram discutidas à luz de Kleiman  e Soares  as concepções de linguagem 
e de letramento e como estas se apresentam no currículo e na prática de 
ensino da língua materna ao longo da história da disciplina. Soares discute 
as relações entre alfabetização e letramento dentro do contexto da escola. 
Para ela, o ensino de língua portuguesa tem passado por várias mudanças 
e inovações pedagógicas, principalmente com a chegada das ciências 
linguísticas, as quais trouxeram grandes e fundamentais contribuições 
para as características que a disciplina escolar português assume a partir 
de 1980. Aliado às novas concepções de linguagem, que desencadearam 
diversas mudanças na compreensão da língua, o letramento, teoria que, a 
partir da década de 1980, começa a influenciar o ensino de língua materna 
no Brasil, passa a figurar ao lado do termo “alfabetização”, ora como 
sinônimo, ora como especificidade.

Para Soares, a alfabetização, em seu sentido próprio, específico 
configura-se como um “processo de aquisição do código escrito, das 
habilidades de leitura e escrita” (2002, p. ?). A autora afirma que 
os estudiosos têm tentado, ultimamente, dar um significado muito 
abrangente à alfabetização, como se esta fosse um processo permanente, 
que se estenderia por toda a vida, que não se esgotaria. Porém, é preciso 
diferenciar um processo de aquisição da língua (oral e escrita) de um 
processo de desenvolvimento da língua (oral e escrita). Este é o que ela 
denomina de letramento, e, embora defenda que tenham conceitos 
diferentes, acentua que é necessário trabalhar letramento e alfabetização 
simultaneamente dentro da escola, ainda que o primeiro esteja mais 
relacionado com a compreensão da leitura e da escrita como prática social, 
e o segundo ligado à escrita como aquisição do código. Soares argumenta 
que, para o contexto escolar, não basta ensinar os aspectos da língua 
apenas como código que precisa ser decifrado, é necessário trabalhar a 
língua em seu uso social, para que o sujeito esteja apto a usá-la de maneira 
bem-sucedida, independente do contexto em que está inserido.
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Kleiman apresenta algumas reflexões sobre o letramento configurado 
enquanto práticas sociais de leitura e escrita para além da escola. Com 
uma perspectiva mais abrangente sobre o processo, a autora o define 
como um “conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto 
sistema simbólico e enquanto tecnologia em contextos específicos para os 
objetivos específicos” (1995, p. ?). Para ela, o letramento extrapola o mundo 
da escrita tal qual é concebido pelas instituições que se encarregam de 
introduzir os indivíduos nesse mundo. ou seja, ela faz uma crítica constante 
ao fato de a escola estar focada apenas na prática de letramento que se 
restringe à alfabetização, subalternizando os letramentos múltiplos que 
acontecem fora da escola, que, segundo ela, são tão importantes quanto 
os que estão centralizados nos processos escolares. Kleiman ainda aborda 
questões relacionadas aos modelos de letramento, os quais indicaremos 
de modo superficial apenas para fins de compreensão – mas que não 
se atêm ao trabalho em questão: o modelo autônomo, que se refere à 
superioridade e ao poder atribuído à escrita, sendo ela completa em si 
mesma, independente do contexto de produção para ser interpretada. 
Sob essa perspectiva, o sujeito que faz uso da escrita só se desenvolve 
cognitivamente; sendo assim, só tem a capacidade de pensar, refletir, 
inferir sobre os aspectos abstratos quem vai à escola. o modelo ideológico 
compreende e considera a relação estreita entre o letramento e o contexto 
social, reconhecendo tanto a associação do primeiro a todas as estruturas 
sócias como os letramentos múltiplos e compreendendo a ligação destes 
com as práticas de leitura e escrita nos mais variados contextos sociais em 
que elas podem se apresentar.

No que se refere às entrevistas, Silveira nos convida a olhar para elas 
como “[...] eventos discursivos complexos, forjados não só pela dupla 
entrevistador/entrevistado, mas também pelas imagens, representações, 
expectativas que circulam – de parte a parte – no momento e situação 
de realização das mesmas e, posteriormente, de sua escuta e análise” 
(2002, p. 120).
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Para a autora, a entrevista envolve alguns aspectos que vão além da 
aparência etnográfica de entrevistador em busca de dados e de entrevistado 
como fonte de respostas para um questionário. É importante refletir sobre 
a entrevista do ponto de vista discursivo, pois os sujeitos envolvidos nessa 
situação comunicativa possuem caráter subjetivo e atribuem inúmeros 
significados ao que é dito e também ao que não é dito. É a partir desses 
fatores que Silveira destaca o caráter discursivo da entrevista, já que 
esta é compreendida como um processo comunicativo orientado por um 
intercâmbio dialógico. Utilizamos aqui o termo “dialógico” partindo do 
pressuposto de Bakhtin que defende a ideia da existência real ou virtual 
de um destinatário no processo de enunciação; sendo assim, todo e 
qualquer discurso é elaborado considerando o contexto de fala: onde, de 
onde e com quem se fala (BAKhTIN, 1992). Silveira (2002, p. 125) destaca 
que, “como gênero discursivo, a entrevista apresenta suas características; 
pode-se subvertê-las, questioná-las, ressignificá-las... mas tais regras são 
a sua referência e, de certa forma, sua garantia”. Dessa maneira, a relação 
dialógica da entrevista implica o que ela chama de jogos de poder, uma vez 
que os papéis que entrevistador e entrevistado assumem dentro dessa 
interação estão a todo momento em evidência e, durante o diálogo, ambos 
elaboram seu discurso com base em escolhas em torno do que dizer e 
como dizê-lo. o entrevistador com o poder de iniciar, conduzir, instruir 
e concluir o diálogo; o entrevistado com o de escolher que perguntas 
responder e a que resistir, fazer suas próprias interpretações do que lhe é 
perguntado, ser evasivo, tentar a todo momento transmitir a imagem que 
deseja e até tentar conduzir a entrevista para que essa imagem o favoreça. 
Esse é o caso das entrevistas realizadas durante essa pesquisa, que foram 
gravadas, transcritas e analisadas.

Quanto aos procedimentos técnicos, associamos a pesquisa 
documental à de campo, uma vez que nosso estudo se volta tanto para as 
propostas curriculares para o ensino da língua portuguesa quanto para a 
prática pedagógica dos professores. Como critério de seleção do campo 
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de pesquisa, ou seja, das duas escolas nas quais realizamos o estudo, 
tomamos como base o levantamento das escolas que frequentemente 
recebem os estagiários da Universidade Federal do Acre (Ufac) quando 
estes necessitam cumprir suas atividades de Investigação e prática de 
ensino e de Estágio supervisionado do curso de Letras Português. Para a 
seleção dos docentes a serem entrevistados, utilizamos como parâmetro 
a atuação como professores de língua portuguesa, um das séries 
iniciais e outro das séries finais do ensino fundamental, ambos com 
graduação e mestrado profissional em Letras pela Ufac. os professores 
foram entrevistados de acordo com um questionário semiestruturado, 
composto por seis questões que buscavam contemplar desde a trajetória 
profissional do docente até os desafios da sala de aula. As entrevistas 
foram gravadas, transcritas e analisadas, tendo como sustentação 
referenciais sobre memória e oralidade numa perspectiva discursiva e 
os demais referenciais teóricos elencados anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de um estudo teórico, concluímos que o campo do 
ensino da língua portuguesa, a partir de 1980, influenciado por uma 
concepção interacionista da linguagem, começa a difundir os estudos do 
letramento, impactando, aos poucos, mas de maneira brusca, o currículo 
e a prática pedagógica. Assim, considerando que ainda vivenciamos os 
desdobramentos dessas novas concepções, nosso olhar, aqui, se volta para 
a necessidade de analisar a fala dos professores, os feitos dessas mudanças 
na sua prática e no campo do ensino da língua portuguesa e, em meio a 
tantas transformações, as teorias e concepções de linguagem e língua que 
embasam essa prática. Compreende-se que não se pode falar da influência 
das grandes mudanças em torno do currículo sem destacar a importância 
das fontes orais, que aqui abrangem a fala do professor. Ao olharmos para 
os dados obtidos, atentando para o que foi dito, mas também para o que 
foi silenciado, é possível observar o processo de seleção das palavras para 
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formar a imagem que cada um deseja construir de si mesmo. A seguir, 
apresentamos, então, a análise de como as concepções de linguagem e 
letramento, destacadas nos textos teóricos estudados, se fazem presentes 
nos discursos dos professores.

Com apoio na fala dos professores, é perceptível que ambos 
compreendem a linguagem como local de interação humana, em que 
os interlocutores ocupam lugares sociais e interagem enquanto sujeitos. 
Assim, os professores compreendem o letramento como um conjunto 
de práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita nos mais diversos 
contextos sociais e culturais. Dessa maneira, para os docentes, deve-
se ensinar, frente a essas mudanças, a ler e escrever considerando tais 
práticas em que o sujeito está inserido e de que participa ativamente 
por meio do uso da linguagem nas mais variadas situações do cotidiano. 
Assim, compreende-se que as concepções de linguagem e letramento que 
alicerçam as práticas pedagógicas dos professores entrevistados estão 
intrinsecamente relacionadas com a concepção de linguagem que hoje 
direciona o currículo do ensino de língua portuguesa.

os objetivos, pra mim, do ensino de LP é de formar 
cidadãos que saibam ler e compreender o que leem e 
que saibam fazer uso da leitura e da escrita a seu favor 
quando necessário, como instrumento de poder mesmo, 
uma ferramenta que tá em prol do bem-estar daquele 
sujeito, pra ele saber lutar, saber compreender todas as 
causas que estão colocadas aí no cotidiano, né? Então, 
pra mim, o essencial é isso, de abrir os olhos do cidadão 
pra essa questão da leitura e da escrita, porque a gente 
sabe que a escola forma muitos analfabetos funcionais, 
né; aqueles que saem da escola sabendo codificar e 
decodificar, no entanto não compreendem, não sabem 
fazer uso desse instrumento, dessa tecnologia que é a 
escrita. (Professora A).

No entanto, tomando como base o discurso de ambos os docentes, é 
evidente que um dos grandes desafios do professor de língua portuguesa 
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é lidar com as mudanças e permanências que giram em torno do 
currículo da disciplina, pois tais transformações afetam diretamente a 
prática pedagógica, configurando e reconfigurando tanto o seu modelo 
profissional quanto as suas didáticas na sala de aula. Desse modo, as 
mudanças em torno do currículo exigem flexibilidade do professor no 
que se refere aos conceitos e também à aplicabilidade de novas teorias e 
métodos. Para melhor exemplificar, apoiemo-nos no comentário de uma 
das entrevistadas sobre os documentos oficiais que orientam o ensino de 
língua portuguesa:

Nós professores fomos acostumados a vida toda. Eu 
estou já lecionando desde 98. Tem um tempinho de lá pra 
cá, né? A minha vivência maior foi com aquela orientação 
curricular que tinha os conteúdos elencados em forma 
de lista, então a gente já ia marcando ao lado assim: 
“isso aqui eu já trabalhei”, “isso aqui eu já trabalhei”. e 
então, uma lista é muito fácil você ir seguindo como uma 
receita, né; utilizava os livros didáticos, gramática quando 
a série necessitava e ia fazendo. A orientação curricular, 
os documentos oficiais, os quais eu sigo, eles não são 
assim, então você tem que compreender aquele objetivo 
pra poder ver nesse objetivo quais são os conteúdos, e 
aí fica mais difícil, né. Então, não é uma linguagem muito 
simples de ser compreendida. (Professora B).

o professor, enquanto parte indispensável nos processos de 
mudanças escolares, precisa ser compreendido além dos seus aspectos 
técnicos. Como defende António Nóvoa (1992), a identidade do 
professor se restringe apenas ao seu profissionalismo, ignorando a sua 
biografia e o seu envolvimento pessoal, que tanto contribuem para sua 
prática. Ao olharmos para a fala da professora, é possível compreender 
que a mudança na estrutura, nas metodologias e a própria linguagem 
dos documentos oficiais que norteiam a prática são obstáculos que ela 
encontra na sua trajetória enquanto professora, pois ela destaca que 
teve uma relação maior com a orientação curricular que apresentava 
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uma estrutura mais prática, ao passo que a nova estrutura é mais difícil 
em todos os aspectos citados anteriormente. A partir disso, refletimos 
sobre o perfil que tais mudanças exigem, o qual, segundo Goodson 
(2008), é um perfil de professor tecnicamente competente, apto a seguir 
as diretrizes e a executar todas as orientações – ou seja, o professor é 
obrigado a acompanhar as mudanças e a se adequar a elas, independente 
de como esse processo afeta a sua prática pedagógica e, principalmente, 
a sua identidade docente.

A crise de identidade dos professores é consequência da distinção 
que começou a ser feita entre o pessoal e o profissional. De acordo 
com Nóvoa (2002), ao longo dos últimos 20 anos, o perfil do professor 
tem sido reduzido às suas competências técnicas e profissionais. Não 
se pode falar da prática pedagógica sem levar em consideração suas 
características pessoais e seu percurso de vida profissional, pois são 
esses os lugares de conflito, reflexão, construção e desconstrução da 
identidade da docência. A fala de uma das professoras entrevistadas 
ressalta a importância que a trajetória e as experiências têm como 
contribuintes para a prática:

Eu acho que o que facilitou foi o seguinte: eu já tinha 
participado, como te falei, de muitos cursos de formação 
continuada anteriormente e eu assistia muito as práticas 
dos professores, então, quando a gente vai pra ser 
formadora de um curso de formação continuada, você 
precisa tematizar práticas o tempo inteiro. Então, eu 
tinha muitas experiências dos professores pra quem eu 
lecionava e ao mesmo tempo eu buscava essa prática pra 
poder passar pra eles, né, exemplificar como que seria. 
Então, as dúvidas que eu tinha no mestrado, elas, grande 
parte, foi resolvida, por isso eu não tive tanta dificuldade, 
por essa bagagem anterior, que, vamos dizer, acabou se 
realçando lá no mestrado, clareando ainda mais. Então, 
eu não tive tantas dificuldades, não. Algumas coisas eu 
tentei, não deu certo, mas eu entendo que não deu certo 
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com aquela turma. Mas eu posso tentar com outra turma, 
e aí eu acredito que foi um conjunto de toda essa minha 
bagagem profissional que ajudou eu a não ter tanta 
dificuldade. (Professora A).

É no processo identitário que o professor adquire autonomia para 
exercer sua prática, como fica claro no discurso da professora, que afirma 
que a facilidade na sua atuação e no processo de adaptação às mudanças 
no currículo é decorrente da sua experiência e “bagagem profissional”, 
aliadas ao conhecimento e experiência advindos dos cursos de formação 
continuada, que compõem a sua trajetória. É a partir da vivência, das 
relações, dos erros e acertos que o professor estabelece métodos e 
técnicas pedagógicas que incluem tanto o seu comportamento dentro e 
fora da sala de aula quanto as relações sociais que ele constrói no contexto 
da escola. É essa construção que precisa ser entendida sem distinção entre 
o profissional e o pessoal, como afirma Nóvoa:

A resposta à questão, Porque é que fazemos o que 
fazemos na sala de aula? obriga a evocar uma mistura de 
vontade, de gostos, de experiências, de acasos até, que 
foram consolidados gestos, rotinas, comportamentos 
com os quais nos identificamos como professores. Cada 
um tem o seu modo próprio de organizar as aulas, de se 
movimentar na sala, de se dirigir aos alunos, de utilizar os 
meios pedagógicos, um modo que constitui uma espécie 
de segunda pele profissional. (1992, p. ?).

É com base nessas reflexões que o currículo precisa ser elaborado, 
para que o perfil do professor não seja entendido apenas como o de um 
mero telespectador, e sim como o de um agente importante, que precisa 
ser pensado enquanto sujeito indispensável dentro desse processo 
complexo de mudanças. Um sujeito subjetivo com uma trajetória pessoal 
e profissional repleta de experiências que contribuíram e contribuem 
constantemente para a sua prática docente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da relação entre as reflexões em torno do currículo e a 
análise dos discursos dos professores, observou-se, portanto, que os 
professores demonstram conhecimento no que se refere à linguagem e 
seu papel interacionista e defendem a importância do letramento como 
conjunto de práticas sociais, visto que ele atribui ao ensino de língua 
materna o ler e o escrever de acordo com as diversas práticas sociais e 
culturais em que o sujeito está inserido e de que participa ativamente por 
meio do uso da linguagem nas mais variadas situações do cotidiano. No 
entanto, os professores ressaltam que as mudanças oriundas das novas 
diretrizes, que estabelecem novos rumos para as orientações curriculares, 
não valorizam como deveriam a trajetória de experiências vivenciadas 
dentro e fora da sala de aula. Compreende-se, a partir dessas reflexões, 
que são necessárias uma discussão e uma reflexão mais profunda sobre 
a participação do professor diante de tantas mudanças, pois, ainda que 
se tenha o conhecimento e a experiência, as propostas educacionais não 
valorizam o perfil pessoal em conformidade com o profissional, um perfil 
autônomo que, a partir da vivência, já consolida estratégias e métodos 
para exercer a docência; pelo contrário, as propostas curriculares cada vez 
mais se voltam para um perfil técnico, que é apto a executar orientações e 
ações pré-estabelecidas. Essas inquietações nos sensibilizam a questionar, 
refletir e buscar soluções para essa problemática que se faz cada vez mais 
atuante no campo da docência e que tem afetado de maneira profunda a 
autonomia do professor no exercício da sua prática.
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Intercompreensão no ensino de línguas: olhar a língua 
do outro para refletir sobre a própria língua

Talita Yosioka Collacio (USP)

Introdução

A disciplina “Língua portuguesa”, que integra o currículo da educação 
básica no Brasil do primeiro ano do ensino fundamental ao último ano do 
ensino médio, tem apresentado, ao longo dos anos, um quadro bastante 
deficitário. Baseando-se no princípio de que o aluno deve dominar todas 
as regras da gramática normativa para poder compreender e produzir 
textos em sua língua, os professores empregam metodologias não 
condizentes com os interesses do aluno, e o próprio sistema de ensino se 
mantém calcado numa visão ultrapassada do ensino de língua, que teria 
como objetivo inflar o aluno com as regras do “bem falar e do escrever”, 
negligenciando-se a principal função do ensino: dar subsídios para que o 
aluno seja um cidadão letrado, comunicando-se e atuando por meio da 
língua oral e escrita (PoSSENTI, 2000). A disciplina em questão, assim, 
integra-se no âmbito das funções da escola, que são, entre muitas, a de 
desenvolver no educando sua cidadania e autonomia enquanto sujeito 
atuante no meio em que está inserido (FrEIrE, 2009).

No campo das novas metodologias de ensino que passam do ensino 
de língua materna ou estrangeira para uma educação em línguas está 
a intercompreensão, prática comunicativa e abordagem didática em 
diferentes línguas. Essa metodologia, atrelada a políticas educacionais, 
tem como finalidade valorizar a diversidade linguística e aprendizagem 
plural de línguas.

Com seus primeiros passos na década de 1990, a intercompreensão 
se destacou nos últimos dez anos como política de educação plurilíngue e 
intercultural no âmbito das inovações da educação em línguas (materna e 
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estrangeira), por ser não apenas uma prática comunicativa, como também 
apresentar a possibilidade de aplicação didática. Entre seus objetivos, 
estão a compreensão e a interação entre os falantes, que devem ocorrer 
de forma cooperativa, ou seja, ambos se esforçam por entenderem e se 
fazerem entender. Logo, as diferenças linguísticas entre os falantes não 
são postas como problemas à comunicação, mas como aspectos que 
despertam o interesse e a curiosidade em relação à forma como o outro se 
comunica. Assim, ambos ensinam e ambos aprendem no ato comunicativo, 
que pode ser escrito ou oral.

Esse aspecto nos interessa particularmente, uma vez que o público 
que participou da experiência exposta é um grupo de alunos regularmente 
matriculado no 4o termo (equivalente a 8a série/9o ano) do ensino 
fundamental II da Educação de Jovens e Adultos de uma unidade escolar 
da prefeitura de Santo André, SP. A faixa etária dos alunos participantes 
variava entre 17 e 50 anos. Parte dos adultos não frequentava instituições 
de ensino havia anos, era recém-alfabetizada ou portadora de alguma 
deficiência, enquanto que os jovens, por vezes, abandonaram os 
estudos e estavam voltando aos bancos escolares ou foram reprovados 
sistematicamente no ensino regular. os integrantes foram, por vezes, 
vítimas de omissões diversas, no âmbito social e educacional, ocasionando 
a reprovação e/ou evasão, tão comum na segunda metade do ensino 
fundamental ou após 4-5 anos de escolaridade (roJo, 2009).

Objetivos

Nosso principal objetivo foi mostrar ao aluno sua capacidade de 
compreender enunciados em idiomas desconhecidos, mobilizando os 
recursos do próprio idioma. Para isso, foi realizada uma atividade baseada 
na intercompreensão em línguas românicas, na qual se mobilizavam os 
conhecimentos da língua portuguesa para compreender enunciados em 
italiano, espanhol e francês. Nosso objetivo também foi discutir o uso do 
verbo haver a partir das relações entre os idiomas acima e o português.
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Metodologia

Frequentemente, os alunos desvalorizam sua língua e seu modo 
de falar, acreditando que “não sabem português” por considerarem 
que este se restringe aos aspectos gramaticais vistos na escola e à 
modalidade escrita. Por meio da intercompreensão, observa-se que a 
comunicação ocupa um espaço maior do que os elementos gramaticais 
aprendidos na educação formal, e é essa ideia que se objetiva transpor 
para o ensino de língua materna: o aluno “poliglota em sua própria 
língua” pode expandir esse horizonte para a compreensão de textos 
em línguas estrangeiras.

Nesta metodologia, parte-se do pressuposto de que línguas da mesma 
família apresentam características comuns, podendo ser trazidas para o 
âmbito da sala de aula a partir da língua materna de cada sujeito. Seu foco 
não é apenas levar o aluno a compreender textos em línguas estrangeiras, 
mas, principalmente, fazê-lo refletir sobre o próprio idioma e formar 
sujeitos éticos, que se comunicam em sua língua materna e respeitam a 
língua do outro (ArAÚJo E SÁ et al, 2010).

A intercompreensão não visa, necessariamente, o aprendizado de 
uma língua estrangeira, mas a aproximação linguística entre os idiomas a 
fim de estabelecer uma política de educação em línguas. Assim,

em termos globais, uma abordagem didática que 
parta do conceito de intercompreensão pode definir-
se [...] como aquela que tenta transmitir uma visão 
positiva da diversidade linguística e cultural e pretende 
levar os aprendentes a reorganizar e transferir o seu 
conhecimento linguístico e cultural e as suas capacidades 
linguísticos-comunicativas, de forma a desenvolver uma 
competência comunicativa, que se quer plurilíngue. 
(ANDrADE, 2003, p. 16).

Para elaborar a atividade, baseamo-nos no método Eurom4 
(BLANChE-BENVENISTE, 1997), no qual quatro línguas românicas 
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são empregadas para resolverem um problema e, posteriormente, 
estabelecerem a reflexão linguística. Além disso, atentamo-nos para o 
público-alvo, o tema da atividade, o nível de complexidade, as ilustrações 
e o emprego de palavras transparentes.

Nosso público-alvo é composto majoritariamente de alunos 
alfabetizados que empregam a modalidade oral da língua com mais 
frequência do que a modalidade escrita. Exibem algumas dificuldades na 
grafia de palavras como /a/ (artigo), /a/ (preposição), /à/, /há/, /ah/ e da 
forma /*á/ por apresentarem a mesma sonoridade.

Pensando nessa questão, especificamente em relação ao uso do 
verbo haver, elaboramos uma atividade de nível básico em que há 
quatro enunciados em línguas românicas desconhecidas, formulados 
majoritariamente com palavras transparentes, ou seja, cujo significado 
pode ser deduzido sem que ocorram falsos cognatos. A atividade é 
temática, isto é, o léxico se concentra num mesmo campo semântico, e há 
uma imagem inicial para contextualizar o aluno acerca do tema e trazer as 
palavras da língua portuguesa que irão ajudá-lo a “decifrar” os enunciados 
em línguas estrangeiras.

os enunciados dos exercícios estão em língua portuguesa, e o primeiro 
exercício é elaborado completamente no idioma materno. A partir da 
ativação do léxico referente ao tema, o aluno estabelece as relações com 
os idiomas estrangeiros em que estão os enunciados a seguir:

a. Il cavaliere ha un cavalo bianco e nero.

b. Le chevalier a une très long epée.

c. El escudo del caballero tiene una cruz porque él es um 
cruzado.

d. Cuando se es un caballero, hay que luchar siempre.

o exercício seguinte requer que o aluno elenque as palavras 
cavaleiro, cavalo, espada, escudo e castelo nas quatro línguas em 
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questão. observe-se que é nesse momento que ele descobrirá em que 
idioma está cada enunciado.

No último exercício, o aluno, a partir daquilo que foi construído 
nos exercícios anteriores, sugere o que porventura possa significar cada 
enunciado em língua estrangeira.

(Adaptado de Enseigner L’Intercompréhension en Langues romanes à un Jeune 
Public, CLoM)

Essa atividade se inicia com exercícios de nível muito fácil, que 
progridem à medida que o aluno vai adquirindo confiança naquilo 
que já sabe para, por fim, dar passos autônomos no sentido de sugerir 
o significado de frases em línguas com as quais teve pouco ou nenhum 
contato. Foi introduzido apenas um falso cognato (très, em francês) na 
atividade. Desprivilegiamos essa faceta da comunicação com o intuito de 
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mostrar ao aluno que aquilo que ele supõe saber está, por vezes, correto. 
Também é importante destacar que o objetivo maior da atividade foi a 
resolução de problemas postos nos enunciados dos exercícios, e não a 
tradução por si só.

Quanto ao uso do verbo haver, estão presentes seus similares ha, 
em italiano; a, em francês; e hay, em espanhol. Introduzimos também 
o verbo tiene, para estabelecer a comparação com a língua portuguesa, 
em que os verbos haver e ter podem ser usados como sinônimos em 
determinadas situações.

Discussão

Para a realização dessa atividade, o aluno parte do léxico já 
conhecido em seu idioma. o aluno, ao compreender o texto, valoriza 
seu repertório linguístico-cultural, conscientizando-se de que possui 
habilidades linguísticas que desconhece. Esse sentimento de descoberta 
é fundamental, pois traz à tona uma face da língua portuguesa pouco 
trabalhada no ambiente escolar: a sua inserção histórico-cultural no 
contexto das línguas românicas. A língua que os brasileiros – e esses 
alunos – usam na comunicação não é descontextualizada, ela está imersa 
na história mundial.

os equivalentes ao verbo haver nas sentenças em italiano e francês – 
avere e avoir – foram traduzidos como tem por todos os alunos. As formas 
tiene e hay, das frases em espanhol, foram traduzidas também como tem. 
Quando questionados se poderia haver duas formas para a palavra tem, os 
alunos ficaram em dúvida e não recordaram o uso do verbo haver.

Nesse momento, é fundamental a atuação do professor-mediador, 
que, mais do que ensinar, deve motivar, dar assistência ao aprendiz e 
incentivar sua autonomia, identificando o estágio em que estão os alunos 
e elaborando estratégias para atingir seu público. As frases sugeridas para 
os alunos recordarem o uso do verbo haver foram:
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a. há um cavaleiro nesta folha.

b. Estudamos as Cruzadas há um mês.

c. o que é que há com o cavalo, que não quer lutar com o cavaleiro?

Expostas as frases, questionamos os alunos se elas seriam possíveis 
em português e se poderiam ser ditas de outra forma. A resposta para 
a primeira pergunta foi “sim”, mas com alguma estranheza, pois eles 
afirmaram que empregariam preferencialmente as formas “tem um 
cavaleiro nesta folha”, “estudamos as Cruzadas faz um mês” e “o que é 
que acontece com o cavalo, que não quer lutar com o cavaleiro?”.

Esse foi o momento propício para a discussão sobre o uso do verbo 
haver e sobre as diferentes formas e funções do som [a] na língua 
portuguesa – um artigo (a), uma preposição (a), a contração do artigo 
com a preposição (à) e o verbo haver na terceira pessoa do singular, 
no presente do indicativo (há). Quanto ao verbo, os alunos destacaram 
que geralmente não empregam essa forma verbal na fala cotidiana e 
apresentaram dúvidas na grafia dessa e das outras palavras apresentadas 
como homófonas por não compreenderem a função de cada uma. 
Destacaram, também, este ser um tópico frequentemente requerido em 
concursos públicos, justamente pelo grau de dificuldade.

o contato com uma língua estrangeira leva o aluno a refletir sobre 
a própria língua em diversos aspectos. Selecionamos aqueles que se 
tornaram mais visíveis na aplicação desta atividade:

a. aspecto fonético-fonológico: os alunos puderam 
observar que existem sons nos outros idiomas que não 
existem no português, como o [oe], do francês, em 
chevalier. observaram, também, que a relação entre letra 
e fonema não é direta, que as mesmas letras grafadas 
podem ser produzidas através de diferentes sons, como 
é o caso do da palavra epée, que os alunos tendiam a 
reproduzir com o segundo e como uma vogal aberta;
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b. aspecto morfossintático: a conclusão a que se chegou 
em sala de aula foi de que a estrutura das frases e os 
sufixos do português, do espanhol e do italiano são 
bastante semelhantes, diferenciando-se, contudo, 
as terminações do francês. No enunciado deste, os 
alunos não puderam identificar, com base em seus 
conhecimentos, se as palavras eram do gênero masculino 
ou feminino. Supuseram, contudo, que estariam no 
singular, baseados no próprio repertório morfossintático 
sobre a formação do plural em português;

c. aspecto lexical: novamente, os alunos consideraram 
as palavras da língua francesa como as mais distantes. 
Das seis palavras elencadas no quadro do segundo 
exercício, nenhuma foi considerada semelhante à 
palavra equivalente em português. Quanto ao léxico 
presente no enunciado, sugeriram que a palavra très 
poderia significar três, mas, em relação ao contexto, 
não parecia coerente.

Ao analisarem os enunciados expostos e suas relações fonético-
fonológicas, morfossintáticas e lexicais, os alunos concluíram que o 
espanhol parece ser o idioma mais próximo do português, que o italiano 
estaria em posição intermediária e que o francês seria o mais distante. 
No entanto, embora distante, também consideraram possível deduzir 
minimamente o significado da sentença em francês, restando dúvidas 
apenas na palavra très, cujo significado não é transparente.

Por meio dessa atividade, também se discutiu com os alunos o papel 
da aprendizagem formal de línguas, em especial no caso do português, 
língua materna “aprendida” na escola, cuja dinâmica é bastante diferente 
da aprendizagem de uma língua estrangeira ou adicional. A escola não 
ensina o aluno a falar português, mas o alfabetiza e tem como objetivo 
torná-lo um sujeito letrado ao final do processo.
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Considerações finais

Nossos resultados apontam para o fato de que a análise contrastiva 
entre línguas românicas pode recuperar contextos de uso de 
determinados aspectos pouco empregados na modalidade oral informal 
da língua portuguesa, mas ainda necessários para a compreensão de 
um texto escrito. Ao descobrir o significado de uma palavra em língua 
estrangeira, o aluno estabelece relações com seu próprio idioma, e, ao 
compreender informações em diferentes idiomas a partir de sua língua 
materna, ocorre a valorização de seus saberes e, consequentemente, a 
elevação da autoestima (FrEIrE, 2009), fundamental para esse público 
que julga que seus saberes não têm valor frente aos saberes aprendidos 
na educação formal.

A atividade também contribuiu para ampliar o leque de discussões, 
em especial no que diz respeito à “mitologia do preconceito linguístico” 
(BAGNo, 2013). o mito número 3 destaca a crença de que o português é 
uma língua muito difícil, crença enraizada no pensamento dos educandos. 
Como o linguista Marcos Bagno afirma, “saber uma língua [...] significa 
conhecer intuitivamente e empregar com facilidade e naturalidade as 
regras básicas de funcionamento dela” (2013, p. 13). os alunos não apenas 
dominam as regras, como também estabelecem, a partir delas, relações 
com outros idiomas de mesma origem. Ainda de acordo com Bagno, 
desenvolver no aluno as habilidades oral e escrita é mais importante do 
que elencar todas as regras e nomenclaturas da gramática normativa. 
Assim, a comparação linguística e cultural favorece uma educação em 
que tolerância e cooperação são fundamentais na comunicação e na 
socialização.

Por fim, é possível valorizar o repertório linguístico e cultural do aluno 
e, por conseguinte, resgatar sua autoestima no que diz respeito às suas 
habilidades. Como nos lembra o pedagogo Paulo Freire, “ensinar exige 
respeito aos saberes dos educandos” (2009, p. 25.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS E LITERATURA 
FRENTE À ERA DIGITAL: DESAFIOS E RESPONSABILIDADES

Welton Pereira e Silva (UFRJ)

Introdução

A Era Digital, também conhecida como a Era da Informação, tem 
sua fundação considerada a partir da década de 80 do século XX, com 
o advento da informática e da internet. Data dessa época, a chegada 
da web em solo brasileiro, embora sua popularização tenha ocorrido 
apenas recentemente, já perto da virada do século. Apesar da lépida 
difusão, o uso da rede configura ainda – devido à falta de capacitação 
e preparo – uma situação de estranhamento e incompreensão no que 
concerne à formação de professores em um cenário contemporâneo. 
Pensando nessa problemática, e buscando lançar reflexões acerca da 
formação do professor de língua portuguesa e literaturas de expressão 
portuguesa, objetivamos apresentar uma análise e algumas reflexões 
acerca dos desafios e das responsabilidades encontrados pelos docentes 
que se deparam com estudantes já alfabetizados digitais.

1. Tecnologia e ensino: deveres e complicações

Como não poderia deixar de ser, o mundo atual está imerso e 
rodeado pela tecnologia informática. Esse fato faz com que a época 
atual receba alguns qualificadores que a definem como “digital”, “da 
informação”, “tecnológica” etc. Apesar dos grandes avanços tecnológicos 
encontrados, principalmente nos países desenvolvidos, não podemos 
nos abster de reconhecer que grande parte do território nacional ainda 
encontra muitas dificuldades no que concerne à educação digital dos 
cidadãos. A despeito disso, o fato é que os documentos nacionais e 
muitos pesquisadores em Linguística Aplicada têm dito, há anos, que 
o ensino deve ser respaldado pela utilização das chamadas tecnologias 
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da informação e da comunicação (TICs). A respeito disso, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, desde a década de 90, deixam claro que

Alguns programas [de computador] possibilitam a 
digitação e edição de textos produzidos pelos alunos 
para publicações internas da classe ou da escola; outros 
permitem a comunicação com alunos de outras escolas, 
estados, países; outros, ainda, possibilitam o trabalho 
com aprendizagens específicas, sobretudo a leitura. 
(BrASIL, 1997, p. 62).

Apesar de ainda não fazerem menção direta à rede mundial de 
computadores, como foi feito em anos posteriores, desde a década 
de 90 os PCNs reconhecem a importância de se estudar a língua 
portuguesa através de recursos tecnológicos. Embora essa discussão 
venha sendo feita por aproximadamente duas décadas, as preocupações 
acerca da importância do estudo da linguagem ainda são bastante 
atuais e pertinentes, fato facilmente comprovado pelos vários artigos, 
investigações e grupos de pesquisa voltados para essa temática.

refletindo sobre essa questão, Sabrine Silva nos diz:

Se um dos objetivos do ensino é formar cidadãos críticos, 
capazes de interagir nas mais diversas práticas sociais, 
não se pode negar que o uso das mídias pode se tornar 
nosso aliado no processo de ensino, pois, através da 
forma dinâmica que as informações se apresentam na 
rede – textos são complementados por imagens, sons, 
vídeos – novas informações surgem a todo momento 
em uma velocidade nunca antes vista, livros estão se 
tornando digitais, distâncias estão sendo encurtadas 
pelo espaço virtual. o aluno participa dessa interação 
em seu cotidiano, como ignorar que tudo isso tem um 
papel importante e deixar do lado de fora da escola 
todas essas mudanças? (2012, p. 78).

Essa pergunta retórica é respondida pela autora no decorrer de seu 
texto, já que ela defende que a escola e os professores devem se adequar 
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à nova realidade dos alunos contemporâneos. De fato, essa questão se 
problematiza um pouco mais quando pensamos que, muitas vezes, a culpa 
de um professor não trabalhar com instrumentos digitais ou recursos 
tecnológicos recai sobre o docente que “não procurou sua formação 
continuada”. Esse pode ser um argumento válido, apesar de superficial 
e simplista, em certos casos, mas não será na totalidade dos professores 
brasileiros, principalmente no que concerne ao ensino público.

Visando à formação e atualização dos professores já em exercício, o 
MEC, através de alguns programas específicos, tem tentado preencher 
parte das lacunas referentes à capacitação dos docentes para o uso das 
TICs em sala de aula. De acordo com Vera Paiva (2013), o ministério 
mantém um projeto de difusão e inclusão digital (Proinf) que visa à 
instalação de recursos digitais em escolas e à formação de profissionais 
multiplicadores para promover o uso das tecnologias de informação e 
comunicação no ensino básico e médio em escolas públicas. Além disso, 
conforme a autora supracitada:

outro projeto é o Programa Nacional de Formação 
Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo 
Integrado) que, em articulação com a distribuição de 
equipamentos nas escolas, oferece conteúdo e recursos 
multimídia e digitais pelo Portal do Professor, pela TV 
Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco 
Internacional de objetos Educacionais. São ofertados 
vários cursos como Introdução à Educação Digital, em 
40 horas, onde se ensinam o manejo de computadores 
e de internet, processadores de texto, apresentações 
multimídia, recursos da Web para produções de trabalho 
escritos/multimídia, pesquisa e análise de informações na 
Web, comunicação e interação (e-mail, lista de discussão, 
bate-papo, blogs). (PAIVA, 2013, p. 4, grifos da autora).

Como podemos notar através das palavras de Paiva (2013), há muitos 
esforços visando à formação continuada de professores para capacitá-
los a utilizarem diferentes recursos tecnológicos em sua prática docente. 
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Esse esforço do Ministério da Educação certamente gerou e gera muitos 
avanços, principalmente quando pensamos no fato de que muitos dos 
professores em atividade se formaram em um período no qual a internet 
não havia se popularizado e o acesso a meios informáticos era escasso.

No entanto, esse quadro começa a mudar, visto que muitos dos 
professores egressos na profissão já se desenvolveram em um ambiente 
social imerso e rodeado pela multimídia. Esses jovens professores fazem 
parte da chamada “geração Y”, concebida como a geração nascida a partir 
do advento tecnológico, ou seja, os finais da década de 70 nos Estados 
Unidos (CoIMBrA; SChIKMANN, 2001).

Certamente, no que concerne ao cenário brasileiro, a classificação 
de uma geração Y é, no mínimo, problemática, conforme nos esclarecem 
Sidinei rocha-de-oliveira; Valmíria Piccinini e Betina Bitencourt 
(2012). Para esses autores, que fazem suas pesquisas no âmbito dos 
estudos em Administração, mas cujas reflexões podem ser facilmente 
transportadas para a Educação, não se pode falar em uma geração Y 
que abarque a totalidade dos jovens brasileiros, já que é apenas uma 
pequena fatia da população que tem acesso irrestrito às tecnologias da 
informação e da comunicação.

Partindo do que foi exposto acima, notamos que tanto os 
órgãos governamentais quanto os documentos oficiais que regem o 
ensino entendem que a utilização de tecnologias da informação e da 
comunicação deve ser uma constante nas salas de aula. No entanto, 
o fato de muitos professores não terem tido acesso a uma formação 
adequada no que diz respeito à utilização desses meios tecnológicos 
se traduz em um empecilho à implementação do ensino de língua 
portuguesa auxiliado pelas TICs. 

Conforme argumentamos acima, essa falta de conhecimento tem 
razões diversas, motivo pelo qual encontramos os esforços do Ministério 
da Educação para sanar essas lacunas, através dos programas acima 
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mencionados. No entanto, se os cursos de Letras brasileiros oferecessem 
algumas disciplinas voltadas à tecnologia da informação em sua grade 
curricular, ao menos parte dessas barreiras poderia ser transposta. Na 
próxima seção, desenvolvemos de forma mais aprofundada esse argumento.

2. Formação de professores na Era Digital

Após apresentarmos alguns apontamentos a respeito do ensino de 
língua portuguesa e da necessidade de utilização de recursos tecnológicos 
nesse mesmo ensino, resta-nos apresentar nossas reflexões acerca de 
uma solução plausível, embora não muito simples, para os problemas 
anteriormente elencados.

Neste presente estudo, estamos em consonância com o pensamento 
de Paiva, que nos diz:

Nas ações docentes, acredito que quanto mais 
professores incorporarem as tecnologias em suas 
atividades docentes, tanto na graduação quanto na 
pós-graduação, mais possibilidade teremos de difundir 
as inovações e influenciar positivamente os futuros 
professores a se apropriarem das TICs. Paralelamente, 
disciplinas específicas sobre novas tecnologias deveriam 
ser oferecidas, tanto para graduandos como pós-
graduandos, de forma a levar os futuros docentes a não 
apenas usar a tecnologia, mas a refletir sobre as práticas 
sociais mediadas por ela. (2013, p. 14, grifo nosso).

Concordamos com a autora acima quanto à necessidade da oferta de 
disciplinas específicas na grade curricular obrigatória dos cursos de Letras 
e demais licenciaturas. Caso os professores em formação tivessem acesso 
ao conhecimento básico a respeito da tecnologia e da informática, seria 
mais fácil suprir essa carência nas salas de aulas, quando esses professores 
em formação já estivessem atuando no ensino básico. 

Dessa forma, procurando fazer um diagnóstico, mesmo que 
superficial, a respeito da oferta de disciplinas voltadas à utilização de 
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ferramentas tecnológicas no ensino de língua portuguesa, realizamos 
uma pesquisa em algumas grades curriculares de universidades 
públicas brasileiras. A escolha pelo curso de Letras na habilitação de 
língua portuguesa e respectivas literaturas, e equivalentes, se deu pela 
influência da formação básica do autor do presente estudo.

Foram analisadas as grades curriculares de quatro universidades 
públicas presentes em cada uma das cinco regiões do Brasil, totalizando 
vinte grades curriculares investigadas. Por questões éticas, não 
apresentaremos os nomes das instituições que não oferecem disciplinas 
voltadas ao ensino mediado por recursos tecnológicos; no entanto, todas 
as universidades selecionadas possuem alto renome no que concerne à sua 
produção científica, o que faz com que elas sejam modelos de referência 
para outras universidades e demais instituições de ensino. 

Entre as universidades analisadas, apenas quatro possuem uma 
disciplina voltada para a utilização da informática e das novas tecnologias 
no ensino de língua portuguesa. Uma dessas instituições é a Universidade 
Federal de Santa Catarina, localizada na região Sul do Brasil, que oferece a 
disciplina de 60 horas de carga horária intitulada de “Letras e Informática”. 
Essa disciplina, no entanto, é optativa, ou seja, nem todos os alunos do 
curso de licenciatura em Letras deverão cursá-la.

Além da região Sul, encontramos disciplinas voltadas para a 
capacitação docente no que concerne às novas tecnologias apenas nas 
regiões Norte e Nordeste. Na Universidade Federal do Pará, por exemplo, 
constatamos a presença da disciplina obrigatória de 68 horas intitulada 
de “recursos tecnológicos no ensino de português” na grade curricular 
do curso de Letras. Apesar do título promissor da disciplina, não tivemos 
acesso ao conteúdo programático ou à ementa da mesma.

Ainda na região Norte, na Universidade Federal do Tocantins, 
encontramos uma disciplina obrigatória de 60 horas para os alunos 
da licenciatura em Letras que se intitula “Educação e Tecnologias 
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Contemporâneas”. De igual modo, encontramos uma disciplina que 
recebe o mesmo nome e a mesma carga horária entre as disciplinas 
possíveis de serem cursadas pelos discentes em Letras Vernáculas na 
Universidade Federal da Bahia, no Nordeste. De acordo com o programa 
da disciplina1, a ementa gira em torno da “utilização das novas tecnologias 
no processo ensino-aprendizagem. Enfoque teórico-prático sobre o uso do 
computador e da tecnologia digital na educação, bem como as implicações 
pedagógicas e sociais desse uso”, além de deixar claro que os professores 
em formação irão adquirir noções básicas a respeito da elaboração de 
material audiovisual. Ademais, ainda de acordo com o programa, um dos 
objetivos da disciplina é justamente “capacitar os educadores em formação 
a dominarem procedimentos e desenvolverem habilidades básicas de 
uso das tecnologias da informação e da comunicação, necessários para 
desencadear processos de inclusão digital”.

Acreditamos que, se bem-trabalhados, os conteúdos referentes à 
utilização da informática e das chamadas tecnologias da informação e da 
comunicação consistem em um assunto de fundamental importância para 
a formação do docente de língua portuguesa e, por extensão, de literaturas 
de língua portuguesa. Não pretendemos, aqui, discorrer acerca das práticas 
pedagógicas que podem ser auxiliadas pelos recursos multimídia, afinal, 
muitos trabalhos de pesquisadores altamente qualificados se debruçam 
sobre esse aspecto.

Nossa intenção, conforme explicitamos desde o início deste trabalho, 
era levantar algumas questões e apresentar algumas reflexões a respeito 
dos desafios enfrentados pelos professores de língua portuguesa e 
literatura no que concerne à utilização das TICs em sala de aula. Já que 
tanto os documentos oficiais quanto diversos pesquisadores nos advertem 
da importância da utilização dessas ferramentas tecnológicas no ensino, 
acreditamos, e sugerimos, que a inserção de disciplinas voltadas para esse 
aspecto nos cursos de licenciatura em Letras poderia sanar grande parte 
dos problemas que poderão se impor a esses profissionais posteriormente.
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Em um país no qual grande parte da população ainda não possui 
acesso irrestrito à rede mundial de computadores, conforme já vimos 
na primeira seção do presente trabalho, esperar que o professor se 
capacite e se especialize não é a solução mais viável. Desse modo, ao 
lado dos investimentos efetivados pelo Ministério da Educação, nos 
alinhamos ao posicionamento de Paiva (2013) e defendemos que, se 
bem-trabalhadas, essas disciplinas voltadas à prática docente auxiliada 
pelas novas tecnologias podem ser o diferencial que estamos procurando 
na formação de nossos futuros professores de língua portuguesa e suas 
respectivas literaturas.
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ESCRITA E PODER: ENSINO DA LÍNGUA COMO EXERCÍCIO DA 
CIDADANIA

Heloana Cardoso Retondar (UERJ)

Introdução

o artigo 205 da Constituição firmou o projeto da escola como uma das 
responsáveis pelo “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. As diretrizes 
curriculares legitimam e reconhecem como autêntico o ensino da língua 
padrão. Cidadania pressupõe, portanto, apropriar-se da língua padrão? o 
objetivo deste artigo é justamente apontar mecanismos sociais, históricos 
e ideológicos de legitimação da norma padrão e discutir sua complexa e 
aparentemente contraditória relação com o exercício da cidadania. Além 
de indicar aspectos didático-metodológicos para atuação do professor 
engajado no projeto da Escola Cidadã.

Enquanto Antunes (2003) defende que o ensino de Língua Materna 
não pode se afastar dos propósitos cívicos “de tornar as pessoas cada vez 
mais participantes e atuantes, política e socialmente” (p. 15); Gnerre (2012) 
contesta: “os cidadãos são declarados iguais perante as leis, contudo a 
maioria é discriminada já na base do código em que estas são redigidas” 
(p. 10). Uns não têm acesso, outros o têm, mas não compreendem sua 
prolixidade, cujo modus operandi é próprio das classes que procuram 
manter o poder inacessível às demais.

Voltando à prescrição constitucional, a qualificação para o mercado 
de trabalho sugere um direito, apresenta-se, contudo, ideologicamente 
como um dever, ou como uma maneira de indicar ao indivíduo seu lugar 
na sociedade, pois a educação formal apresenta

[...] alguns parâmetros para reconhecer as posições 
sociais e fornecer um mapa da estratificação social com 
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alguns diacríticos relevantes para o reconhecimento 
de quem é quem: um instrumento a mais para medir a 
desigualdade social. Neste sentido, a educação também 
é parte de um processo que visa a produzir cidadãos 
mais ‘eficientes’, isto é, mais produtivos, mais funcionais 
ao estado burocrático moderno, aberto para sistemas 
padronizados de comunicação e prontos para interagir 
na sociedade (GNErrE, 2012, p. 30).

Fica evidente, portanto, que escolarizar o sujeito é mais uma maneira 
de lhe mostrar “quem dá as cartas”. Soma-se a isso, a incumbência da 
escola de preparar para a cidadania pressupondo o domínio da língua 
padrão, esta que nem expressa a identidade nacional, nem se apresenta 
como bem público. Não há quem seja concretamente responsável por 
sua ortografia, acentuação ou preservação da modalidade. Por isso, 
aprender Português foi mais uma deliberação pessoal para atender 
interesses privados e menos um direito e um dever do cidadão 
(GUEDES, 1997). Conforme o autor, o maior desafio para construir 
uma política didático-pedagógica para o ensino de Língua Portuguesa 
compatível com a Escola Cidadã é a superação pessoal que cada um tem 
de empreender. A disciplina é a que mais está vinculada intimamente 
à vida pessoal e social, seja pelos conteúdos processados, seja pelas 
habilidades desenvolvidas, o que torna os professores de português 
partícipes fundamentais.

A superação de que fala Guedes envolve, pois, uma tomada de 
posição política que considere uma relação mais elaborada, mais 
científica e mais intuitiva com a linguagem e com a Língua Portuguesa 
falada e escrita por nós e por nossos alunos. Todos falamos Português 
e somos capazes de dar conta de nossas necessidades expressivas. É 
preciso, pois, declarar nosso o patrimônio linguístico disponível.

Escrever é uma forma de “apodeirar-se”, mas isso só é possível quando 
a escrita está orientada para ser usada como instrumento para organizar o 
entendimento pessoal sobre a relação consigo mesmo, com a linguagem, 
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com a realidade social, com a própria língua, na trilha da construção 
identitária daquele que segura a pena.

Democraticamente, garantir “o pleno desenvolvimento da pessoa” 
implica atos. Como, então, os professores devemos agir para preparar 
o aluno para exercer cidadania, em vez de sermos mais uma peça nos 
mecanismos de alienação? Em que medida a escola é responsável por essa 
construção? Qual modalidade linguística usar nessa escrita partidária? Ao 
longo deste artigo, à luz principalmente das reflexões de Gnerre (2012) e 
Guedes (1997) serão respondidas essas perguntas. 

1. Escrita sob a perspectiva de Gnerre

Para osakabe, prefaciando a obra “Linguagem, escrita e Poder” 
(GNErrE, 2012), diante do quadro deficitário e deformado da educação 
no Brasil, torna-se lugar-comum alarmar-se diante do desempenho verbal 
dos protagonistas (docentes e discentes). São raras, entretanto, as vezes 
que “esse alarme evolui claramente para uma avaliação crítica séria e 
abrangente dos problemas de diferentes ordens manifestados nessa 
área”. A fim de lutar contra a superficialidade, é necessário adotar um 
ponto de vista não convencional sobre a linguagem (natureza, modos de 
funcionamento, finalidades), suas relações com a cultura e as implicações 
que mantém com a ideologia.

Se linguagem e poder estão relacionados, entender essa relação 
exige que se examine, de maneira abrangente, as formas pelas quais 
ela instrumentaliza esse poder; por que a sociedade o reconhece como 
autêntico? Para questionar a desqualificação para a escrita, não basta 
apenas apresentar propostas metodológicas, é essencial compreender o 
papel da escrita na sociedade sob a perspectiva política e histórica.

Gnerre (2012) afirma que a linguagem não é usada apenas em sua 
função referencial (veicular informações); objetiva, sobretudo, comunicar 
a posição ocupada pelo falante. Pessoas falam para serem ouvidas, 



Formação de professores: da teoria à prática, o “início” e a “continuação”  | 191

sumário

para serem respeitadas e para exercerem influência no ambiente. As 
relações sociais entre os interlocutores são levadas em conta na produção 
apropriada dos atos de linguagem, falante e ouvinte devem saber sobre 
seu turno; sobre o conteúdo que têm consentimento para expressar; 
sobre qual variedade linguística usar.

obviamente nem todos os indivíduos podem circular livremente nos 
diferentes estratos sociais, pois muitos não têm a competência do domínio 
de regras que regem os contratos sociais. Considera-se também um dos 
fatores dessa “incompetência” linguística o lugar de onde fala o sujeito. 
o poder e a autoridade que têm os falantes nas relações econômicas e 
sociais determinam o valor da sua variedade linguística. 

Para o antropólogo e linguista, a tradição escrita, política e econômica, 
seleciona o patrimônio cultural. Escrever e falar são atos de diferentes 
naturezas, escrever implica escolher conteúdos referenciais. 

Gnerre (2012) cita o exemplo da comunidade indígena Telán-
Chismaute do Equador Central, cujo líder depois de desistir da escola 
que seria implantada na região, voltou atrás e  explicou que queria, sim, 
ter a instituição, mas não como era conhecida, cheia de ensinamentos 
inúteis, como o do nome Kilimanjaro, uma montanha africana.  Queria 
uma escola com balança, para que as crianças aprendessem a pesar, 
com moedas e notas, para aprenderem a pagar e dar o troco, para que 
futuramente não fossem enganadas no contato com o homem branco. 
o líder indígena, falando ainda sobre a montanha, explicou que se trata 
de um saber descontextualizado e fragmentado, como tantos outros que 
não se relacionam com a vontade ou as intenções dos alunos. Tais saberes 
tornam-se, portanto,

[...] uma estratégia entre tantas outras para fazer com 
que as crianças indígenas, em lugar de pensar em seus 
problemas de subsistência de uma forma mais orgânica 
com as novas relações suscitadas pela sociedade 
envolvente, tanto mais poderosa e totalizante, fiquem, 
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ao contrário, ainda mais confusas no meio de suas 
informações fragmentárias e descontextualizadas (p. 102). 

ou seja, a compartimentação e a descontextualização do saber se 
torna um mecanismo de alienação e afasta o indivíduo do encontro 
com a sua cidadania. A escola não é diretamente responsável pelos 
conteúdos a serem ministrados, mas é peça fundamental quando se 
trata da maneira como esses conteúdos, determinados pelas diretrizes 
curriculares de cada região, entram em diálogo com o contexto social 
dos alunos. resumindo, o fraco desempenho verbal deve-se àquilo que 
fora selecionado pela tradição escrita (uma realidade alheia à que o 
sujeito se reconhece), ou devido à maneira como esses conteúdos se 
compartimentam e descontextualizam o conhecimento (afastando os 
sujeitos dos próprios problemas).

É, portanto, um resultado didático-metodológico, mas também 
político e ideológico. Que tradição  é essa que seleciona um modelo de 
escrita e exclui os demais? Isso se deve ao lugar de onde fala (ou escreve) 
o sujeito (suas origens, sua classe social), e ao seu valor econômico (quanto 
valem os falantes daquela modalidade?). 

2. Considerações sobre a História da escrita 

Além da perspectiva político-ideológica, é importante ressaltar 
características históricas da escrita para compreender porque é complexa 
a construção da cidadania por vias democráticas quando se tem por base 
o ensino da norma. Ao longo desta seção, busca-se explanar alguns dos 
caminhos de legitimação de poder da norma padrão.

Desde as raízes do Português, ou seja, desde o Latim já eram grandes 
as diferenças em relação às variedades linguísticas correntes. Essas últimas 
passaram por uma “adequação” lexical e sintática com base naquele. A 
segunda etapa do processo de fixação de uma norma foi a associação da 
variedade à tradição gramatical greco-latina1. Por processo semelhante 
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passaram as línguas orais que, ao serem transcritas sofreram adaptações 
que reduziram substancialmente alguns de seus conteúdos2.

No século XV, adotar uma variedade linguística tinha uma dupla 
afirmação de poder: internamente se rebaixavam as demais à condição de 
dialeto; externamente, se exaltava a variedade para os povos colonizados. 
A manutenção do poder por meio da língua justificou a elaboração de 
uma gramática de Língua Portuguesa, porquanto a normatização elevá-
la-ia ideologicamente e ordená-la-ia nos moldes gramaticais. Depois desta 
elaboração, a língua tornou-se instrumento reconhecido nas relações 
externas de poder. Estava legitimado o instrumento para perpetuar a 
presença portuguesa também quando a dominação se extinguisse (João 
de Barros citado por GNErrE, 2012).

outro componente de legitimação é a criação de mitos, foi do que se 
ocuparam os letrados humanistas do século XVI. Queriam construir um 
aparato mítico-ideológico em torno das línguas de “cultura”. Comprovando, 
novamente, que a cultura letrada é selecionada e não espelho da 
realidade, é um recorte elaborado pela ideologia. observa-se que cultura 
letrada e variedade padrão são interdependentes: as variedades padrões 
são assim porque foram historicamente o código em que se escreveram 
certas informações e muitas dessas informações só puderam ser escritas e 
elaboradas porque existia uma variedade linguística adequada.

Dado importante na investigação da história da escrita é averiguar 
a percepção do preconceito linguístico. Até pouco tempo não se 
consideravam as diferenças dialetais, o que fatalmente incorria na 
certeza de que se todos falam a mesma língua, os que falam diferente 
assim o faziam por não “saberem falar”. Mesmo que as investigações 
científicas tenham provado haver tais referências, ainda hoje emergem 
no imaginário representações do tipo “português é muito difícil”, “o povo 
não sabe falar”, “nunca consegui aprender (na escola) português direito” 
e, consequentemente “não sei escrever”, “escrevo mal”.
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A distância entre variedades de prestígio e não prestigiadas é 
bastante profunda devido à variedade culta estar associada à escrita, à 
tradição gramatical. Gnerre (2012) comenta a importância dos dicionários 
no processo de legitimação de uma variedade linguística. Podem ser 
chamados de inventários dos signos ditos legitimados, lhes dão existência 
abstrata e, ao mesmo tempo, os tornam “superiores” aos signos dele 
excluídos. Mas as palavras existem, de fato, nos contextos em que são 
usadas. Entender é construir sentidos de uma forma no contexto em 
que aparece. os dicionários são instrumentos centrais do processo de 
Estandardização (também chamada de padronização), constituindo o 
aspecto linguístico do processo de legitimação. Dicionários, assim como as 
gramáticas, estão em consonância com o cânon litarário e, em geral, com 
o corpus escrito de uma língua, eles não apenas sancionam a aceitação 
de itens lexicais produzidos, mas também embasam futuras aceitações.  
o poder de algumas palavras, contudo, independente da significação 
abstrata dicionarizada, expressam o conjunto de crenças, e valores aceitos 
e codificados num determinado momento histórico, vide verbetes como 
ditadura, subversivos, comunistas, progresso. A variedade padrão introduz 
conteúdos ideológicos de fácil manipulação, 

[...] já que as formas às quais estão associados ficam 
imobilizadas favorecendo, assim, quase que uma 
comunicação entre grupos de iniciados que sabem qual 
é o referente conceitual de determinadas palavras, 
e assegurando que as grandes massas, apesar de 
familiarizadas com as formas das palavras, fiquem, na 
realidade, privadas do conteúdo associado (GNErrE, 
2012, p. 20).

o autor esclarece ainda que a linguagem pode também ser usada para 
impedir a comunicação para as grandes massas. os meios de comunicação 
têm grande alcance de difusão, contudo, o conteúdo discursivo veiculado 
fica restrito àqueles que dominam os instrumentos linguísticos de 
percepção. Lembrando que as informações oralmente vinculadas são 
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antes escritas e moldadas à ideologia dos responsáveis pelas emissoras. 
A língua escrita, fonte inesgotável de apreciações subjetivas (sobretudo 
pela seleção lexical e pela estruturação das sentenças), é disfarçada de 
instrumento imparcial. o que reforça ainda mais seu poderio. Não faltam 
exemplos, na imprensa brasileira, de demissões de jornalistas por dizerem 
o que não deveria ser dito em um determinado momento histórico: Millôr 
Fernandes, da Veja em 1982; ricardo Noblat, do Jornal do Brasil, em 1989; 
Maria rita Kehl, d’O Estado de São Paulo, em 20103.

Gnerre (2012) apresenta ainda um conceito muito importante para 
pensar os instrumentos de legitimação do poder pelo uso da língua 
padrão. Citando Bourdieu e Boltanski, discute o conceito de “amnesia 
de genesis”, segundo o qual, a curta memória sócio-histórica permite 
uma espécie de legitimação possível apenas porque não se explicitam 
perfeitamente a origem das instituições sociais, seu significado e função. 
A amnésia de genesis permite o aprendizado da gramática normativa fora 
das condições políticas de sua instituição, o que reforça a legitimidade 
de uma “língua oficial”. 

outro instrumento de legitimação é a tautologia, ou seja, usar um 
argumento para explicar o próprio argumento. Por exemplo, nos rituais, 
a feitura se justifica por sempre terem sido feitos. Tautologicamente, é 
bom aprender gramática porque ela existe para ser ensinada. A ideia de 
continuidade e de necessidade aí implícitas é mais um traço fundamental 
do processo de legitimação (GNErrE, 2012, p. 28). 

Ficam, portanto, elencados alguns dos instrumentos que a história 
da escrita utilizou para legitimar o poder da variedade padrão na língua, a 
saber: adequação das variedades dialetais em função do Latim; adoção de 
uma variedade tanto internamente quanto nos novos povos conquistados; 
estruturação de uma gramática para manutenção da língua; criação de 
mitos; interdependência entre norma padrão e cultura letrada; produção 
de dicionários e gramáticas como processo de estandardização; ancoragem 
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no imaginário; uso da instituição midiática; amnesia de genesis; argumento 
tautológico; e o argumento da continuidade e da necessidade. Fica, pois, 
evidente que problemas com a escrita têm natureza bem mais profunda 
que o espaço-tempo da escola pode vislumbrar.

Enquanto a ideologia democrática, baseada em princípios que não 
validam nenhuma discriminação de raça, religião ou credo político, garante 
ao indivíduo direitos e lhe cobra deveres. A ideologia de normatização 
segrega, pois sua legitimação depende disso. Como existe esta contradição 
de base, a posição da variedade normativa da língua é incômoda. 

Apesar de os governos terem sofrido mudanças substanciais (da 
Monarquia para a república), na cadeia da legitimação do saber não 
ocorreu nenhuma revolução, não houve a troca do poder absoluto para o 
constitucional. “A cadeia de legitimação do saber vem em linha direta de 
descendência” (GNErrE, 2012, p. 27). A gramática normativa compreende, 
pois, “um resto de épocas em que as organizações dos Estados eram 
explicitamente ou declaradamente autoritárias e centralizadas” (GNErrE, 
2012, p. 25-26). De volta à atualidade da escola, cabe ao professor buscar 
tais esclarecimentos a fim de refletir sobre o uso que faz dessa norma 
padrão legitimada e como suas práticas podem romper descendência 
exclusiva e garantidora da “ordem” à custa do apagamento do sujeito.

3. Ensino de Língua Materna (LM) na escola: quem detém o poder?

Dentro dessa construção legitimada da língua padrão, a escola 
tornou-se uma espécie de “guardiã” não só dos saberes linguísticos e/
ou veiculados pela linguagem, mas também de toda construção histórica 
desse poder.  Para Guedes (1997), no Brasil, “à semelhança dos orçamentos 
públicos, também a língua culta foi historicamente privatizada” (p. 88). 
Tradicionalmente, a língua do aluno serve apenas para evidenciar o que 
há de “errado” em sua fala. há uma política didático-pedagógica “sem 
sentido” e “incompatível” com a promoção da cidadania. Porquanto é 
fruto da herança colonialista e de um projeto elitista de manter o povo 
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ignorante. Essa incompatibilidade tem origem na mentalidade colonizada 
que orienta o aluno a escrever o que a escola lhe orienta.

Além do mais, a implementação de uma variedade linguística escrita 
numa modalidade totalmente diferente das modalidades tradicionais 
(utilizadas pelo aluno), quando não traz nenhum elemento tradicional é ilusória 
e “no fundo, esconde uma renúncia de identidade” (GNErrE, 2012, p. 115).

A disciplina de Língua Portuguesa incorporou-se ao currículo escolar 
como obrigatória apenas no fim do século XIX. Bezerra (2002) esclarece 
que seus objetivos de ensino eram o aprimoramento das práticas 
pedagógicas do estudo do Latim e a prescrição de regras gramaticais. 
No fim daquele século implantou-se a escola popular como redentora 
da nação. Souza (2000) acrescenta que, a partir daí, significativas 
mudanças ocorreram no modelo de ensino, já que a educação passou a 
ser encarada como sinônimo de progresso, modernização e modificação 
social. Ideologicamente, ainda havia uma clara hierarquização do 
conhecimento: ensino primário para a classe trabalhadora (escolarização 
dos saberes profissionais: ler, escrever, contar), ensino secundário para a 
elite (iniciação às ciências e às letras).

Conforme Gnerre (2012), projetos virtualmente considerados 
“democráticos” e “libertadores” conjugam-se com processos de 
padronização da língua, que não são nada democráticos, tampouco 
libertadores. Entende esses processos a partir da função que eles assumem 
de instrumentos para aumentar o controle do estado sobre as camadas 
menos controláveis da população (os analfabetos), assim classificadas 
porque sem acesso ao código escrito, não estão sujeitas ao mecanismo de 
dominação, as letras não as imergiram em dados culturais historicamente 
selecionados e ideologicamente transcritos. 

Lévi-Strauss, citado por Gnerre (2012), torna mais clara essa relação:

Ainda que a escrita não haja sido suficiente para consolidar 
o conhecimento, ela foi talvez indispensável para 
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fortalecer a dominação... A luta contra o analfabetismo 
está então em relação com um crescimento da autoridade 
dos governos sobre os cidadãos. Todos têm que ser 
capazes de ler, de forma que o governo possa dizer: a 
ignorância da lei não é desculpa (p. 58). 

Não importa, pois, a qualidade dessa leitura e dessa escrita, o 
conhecimento das letras é um mecanismo de coação; o indivíduo não 
pode mais alegar ignorância e se afasta ligeiramente da identidade do 
grupo originário. Entre os muros da escola, não se pretende ensinar o 
domínio da norma culta, mas apresentá-la de maneira prolixa, tortuosa, a 
fim de fazer o aluno preferir se calar quando for chamado a se expressar 
(GUEDES, 1997). 

Se insistir em contrariar essa perspectiva ideológica e dominar as 
estruturas gramaticais e o léxico da língua padrão, o aluno ainda terá de 
lidar com a interação face a face que lhe cobrará a fonologia, a prosódia, 
controle de tempo e ritmo das informações enunciadas. Também outras 
características, que não são próprias da língua, como a postura corporal, a 
direção do olhar, as expressões faciais entrarão no “julgamento” por que 
o indivíduo passará e nada disso está escrito nas gramáticas normativas, 
tornando-as objeto incompleto, em um jogo de cartas marcadas: ganha 
quem já possui o instrumental para ser ganhador (GNErrE, 2012).

Para Guedes (1997), o processo de democratização quantitativa por 
que passou a escola brasileira trouxe dialetos populares para dentro de 
seus muros e a tradicional política de ensino, baseada na metalinguagem 
e na prescrição, não fazia mais sentido. Mudava também o papel social do 
professor de Português, haveria que deixar de ser o guardião da “língua 
culta dos poderosos contra a invasão dos bárbaros” (p. 87). 

Por outro lado, a própria imagem estável e continuada do professor 
como cumpridor de uma “missão” do ensino de uma norma padrão num 
projeto que parecia altamente democrático encobria uma virtualidade: 
os que passam pelo processo de aprendizagem da norma se diferem 
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dos que não conseguiram, formando um contingente social de apoio à 
discriminação baseada na legitimação da língua de que eles dispõem 
(GNErrE, 2012). 

o novo cenário “democrático” em que se viu a escola obrigou o 
professor a mudar também seu lugar social. Com as salas superlotadas, 
as novas demandas e a impossibilidade de aplicar os conhecimentos que 
o formou, o docente se assumiu um trabalhador que reivindica salário e 
condições de trabalho. o que pode ser compreendido como um ganho, 
já que desde então vem construindo uma identidade política que vai ao 
encontro do poder. 

Guedes (1997) argumenta que a língua culta das elites passou a 
ser incapaz de identificar os que estavam destinados a mandar e novos 
discursos, gradativamente, passaram a compor o cenário político 
brasileiro, dentre eles, o operário, o professor, o sem-terra, o funcionário 
público e mais recentemente os discursos LGBT (lésbicas, gays, bissexuais 
e transexuais), afrodescendentes e evangélicos. Cada qual reivindicando 
na língua “bárbara” construída para representar-se, uma vez que já não 
há mais tempo para esperar a escola ensinar a maneira “correta” de se 
expressar. E fizeram bem em não aguardar, pois a língua culta não lhes 
seria ensinada. Ideologicamente, a modalidade deveria ser resguardada 
“como propriedade privada de alguns poucos encarregados de usar esse 
saber para aterrorizar os que nunca deveriam ter acesso a ela” (p. 88). 

Para o autor, materialmente, faltaram escolas, boas condições de 
trabalho, bibliotecas e mais recentemente acesso à informação online 
até mesmo para os professores, outrora “guardiões” dos saberes. 
Essa “privatização” da língua ajuda a compreender porque os critérios 
selecionados para dizer que alguém domina a língua culta e possui a 
habilidade de escreve persistiram imprecisos e obscuros. A preocupação 
com a linguagem “correta” não garantiu um consenso sobre o bem 
escrever que estivesse disponível na escola. Também não instituiu uma 
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autoridade como instituição normatizadora da língua oficial. Ninguém 
poderia, consequentemente, se dizer conhecedor da “verdadeira” norma 
culta brasileira na falta desse consenso e dessa autoridade. Assim, 
qualquer certeza poderá ser abalada por uma interpretação diferente, 
ou submetida a eventuais pareceres de alguma autoridade “de plantão”. 
os ditos “donos da língua” não têm existência concreta. Para manter-se 
legitimada, a língua padrão deve ter segredos que escapem a todos.

Guedes ainda afirma que, para além desta modalidade linguística, 
em relação às posturas didáticas, ao se trabalhar textos em sala de aula, 
pode-se privatizá-los. Quando apresentados sem a devida discussão 
dos seus critérios, sem apontar os recursos expressivos que lhes fazem 
reconhecidos como um bom texto, consagra-se a concepção de escrita 
como um dom. A escrita do aluno é comprometida pela crença de que lhes 
falta esse dom, de que deveriam aprender a escrever assim, mas como? os 
bons textos servem, então, para envergonhar os que não sabem escrever.

4. Escrita e cidadania: o que a escola pode fazer

A perspectiva interacionista sócio discursiva de ensino da língua 
compreende que a atividade de linguagem produz objetos de sentido e, ao 
mesmo tempo, é constitutiva das unidades representativas do pensamento 
humano. Entendendo a atividade de linguagem como uma atividade social 
o pensamento por ela gerado é também necessariamente semiótico e 
social. A linguagem constitui, pois, o pensamento e desenvolve o processo 
de conhecimento (BroNCKArT, 2008, p. 71-73).

Aprender a interagir verbalmente, de maneira adequada, não é 
inerente apenas ao conhecimento linguístico armazenado, é parte da 
nossa construção como seres humanos; “a habilidade de produzir efeitos 
sobre nossos interlocutores desenvolve-se como parte do processo de 
aquisição da linguagem” (GUEDES, 1997, p. 84) Aprendemos a falar e 
também aprendemos como devemos falar.
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Travaglia (2009) entende que para tornar o aluno competente para 
o uso da língua é necessário empregar diferentes métodos para ajudá-lo 
a construir frases gramaticais utilizando-se dos recursos da língua, bem 
como capacitá-lo a produzir, modificar, qualificar, identificar e julgar 
textos, ou seja, o desenvolvimento discursivo implica o desenvolvimento 
das competências gramatical e textual. halliday (1974) também 
compreende esse objetivo pragmático: o ensino de LM na escola se 
justifica, entre outras coisas, para que o aluno aprenda a usar a língua de 
maneira mais eficiente.

Um dos principais argumentos para se aprender a “língua da escola” é 
a influência do poder econômico: “devemos corrigir nossos erros para que 
nossa fala se pareça com a daquelas pessoas a quem se dá mais atenção” 
(grifo do autor, GUEDES, 1997, p. 84). E isso não significa abandonar 
a nossa forma de dizer, mas apenas aprender a dizer de uma forma 
reconhecida. Politicamente, o autor orienta três atitudes. Primeiro superar 
a visão colonizada (somos capazes de dar conta das nossas necessidades 
expressivas). Depois, proclamar o direito à cidadania, pois é a habilidade 
de linguagem que garante esse direito. Por último, declarar nosso todo o 
patrimônio cultural construído nessa língua escrita.

Para atingir tais objetivos, Guedes (1997) propõe “desprivatizar” 
a língua. Substituindo o silenciamento dos alunos – que não falam a 
língua em que estão escritos os livros e não dominam a língua que 
deveriam escrever – pela escuta do quê têm a dizer da sua realidade 
cultural e social. Em vez de estigmatizar suas falas, incentivar a leitura 
e o exercício da escrita a fim de substituir o temor à língua dos livros 
pelo domínio dela. 

Ensinar a escrever preparando para o exercício da cidadania 
pressupõe compreender que a língua escrita não é a escrita da fala. 
Constitui-se num processo de legitimação resultante da luta política entre 
grupos sociais com dialetos diferentes. o poder político conquistado eleva 
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também à condição de melhor o dialeto dos vencedores. A escrita, como 
demonstrado na seção anterior, representa a legitimação desse dialeto e 
da tradição cultural a serem expressos por escrito.

Guedes (1997) sugere que, para ensinar a escrever, o professor precisa 
inserir-se a partir da precariedade de sua formação; olhar com seus próprios 
olhos, escrever em seu dialeto, buscando nele os recursos expressivos 
para configurar sua realidade pessoal e social. Deve aprender a escrever 
enquanto ensina a si mesmo a escrever, o aprendizado será o mestre. Carece 
construir conhecimentos sobre si (constructos) para libertar-se da imagem 
que a língua dos poderosos forjou a seu respeito. organizar por escrito esses 
conhecimentos é fundamental. Somente a prática da escrita proporcionará 
o domínio dos recursos expressivos da língua de tal maneira a se tornar hábil 
para avaliar as dificuldades de organizar no próprio texto e no texto do outro 
esses constructos. Infelizmente, não é o que se observa. A língua das elites 
aterroriza o professor “que quase sempre prefere não errar a escrever e a 
concordar com a gramática a seguir sua intuição” (p. 89).

Precisa ainda aprender a ler com precariedade, assumindo sua 
interpretação, permitindo-se gostar ou não, para só então questionar 
os fundamentos deste gosto ou desgosto antes de entender porque 
aquele texto recebeu um determinado valor da tradição. Precisa exercitar 
reflexões intuitivas sobre a língua no que diz respeito ao seu texto, à sua 
leitura e fala, para só então considerar o que diz a ciência. Confrontando 
posteriormente tais reflexões, estará apto a selecionar o que levar para 
sua sala de aula. o respeito do professor pelo saber linguístico do aluno 
pressupõe um respeito ao seu próprio saber linguístico. 

Além disso, a tarefa do professor é ensinar o aluno a ler textos, não 
apenas para aceitar sentidos já construídos, mas para produzir uma leitura 
pessoal capaz de enriquecer suas vivências através das vivências dos 
textos. E também o caminho contrário, enriquecer a leitura que faz dos 
textos pelas vivências. Ensinar a ler é promover um encontro de leituras, 
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de sentidos produzidos pelo aluno, pelo professor, pela tradição e sentidos 
de outras leituras dessa tradição. Ler é um constante diálogo, é um 
encontro de vozes “soantes” ou “dissonantes”.  Não basta constatar a falta 
do gosto dos alunos pela leitura, é substancial que se empreenda na tarefa 
de desenvolver esse gosto. Cabe ao professor fornecer instrumentos para 
que os alunos consigam compreender bem textos diversos4.

Ao se proclamar o direito sobre a língua, faz-se jus a preparação para 
o exercício da própria cidadania e da cidadania dos alunos, uma proposta 
realmente libertadora. A cada um de nós é permitido nos apropriar da 
tradição construída na língua escrita por portugueses e brasileiros antigos 
e contemporâneos: 

[...] ensinemos nossos alunos a ler e a escrever não para 
aderirem à língua culta, não para renegarem seu dialeto 
de origem adotando a forma de falar e pensar das elites, 
mas para dominarem a língua escrita, usando-a como 
instrumento para organizar nosso entendimento pessoal 
sobre nossa relação conosco mesmos, com a linguagem, 
com a realidade social em que vivemos, com a língua em 
que escrevemos, para, enfim, construir nossa identidade 
(GUEDES, 1997, p. 90). 

Para construir leitores e escritores, é preciso lutar contra a 
desqualificação a que foram submetidos os alunos, frutos da mentalidade 
colonizada, que se encarregou de fazer o aluno sentir-se desqualificado 
para o discurso, incapaz de pensar, dizer e escrever a não ser aquilo que 
a escola lhe apresentou. o caminho é ouvir o aluno e ler o que ele tem a 
dizer, interferir no texto de maneira significativa a fim de compreender de 
que modo e em que grau a relação deles com a língua culta foi afetada por 
ela, desenvolvendo estratégias para transformá-la em relação orientada 
para a cidadania5.

Concomitantemente, promover cidadania é também fazer com que o 
aluno se torne leitor, proporcionando-lhes acesso aos recursos expressivos 
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construídos historicamente, os quais devem ser tornados evidentes na 
prática de sala de aula, a fim de que os alunos se assumam participantes 
nessa produção e se apropriem de seu uso, criando novas possibilidades 
inclusive a partir do seu dialeto. “o professor de Português não pode nem 
pressupor o leitor, nem esperar por ele; sua tarefa é construí-lo” (GUEDES, 
1997, p. 92). Lembrando que a noção de qualidade só existe quando se 
dispõe de termos de comparação. E que bons leitores não encontrarão na 
escrita um problema, mas a solução dos problemas.

Para Guedes (1997), a maior qualidade de um professor reside na “sua 
disposição de exercitar sua habilidade artesanal de escrever na língua que 
vai ensinar a seu aluno, a língua da resistência à diluição colonizada e da 
produção de conhecimento a respeito de nós mesmos” (p. 98).
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1 Para aprofundamento deste estudo, consultar capítulo I da obra Linguagem, 
Escrita e Poder.
2 Idem nota anterior, consultar capítulo III.
3 Dados fornecidos pelo Professor Doutor André Valente na disciplina A Língua 
Portuguesa no tempo e no espaço, curso Léxico, discurso e argumentação. Apostila 
fornecida em sala de aula, a ser publicada futuramente.
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4 Proposta metodológica bastante interessante para atender a esses objetivos foi 
desenvolvida por Tolchinsky e Pipkin (2003).
5 relato consistente a esse respeito pode ser consultado em Franchi (1993).



Formação de professores: da teoria à prática, o “início” e a “continuação”  | 207

sumário

MEMÓRIAS E IDENTIDADES EM ‘ESCRITOS DE SI’: OS 
LETRAMENTOS POSSÍVEIS NOS CADERNOS REFLEXIVOS DA 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UFRRJ
Fabrícia Vellasquez Paiva (UFRRJ)

Introdução: iniciando as contações

o presente trabalho é fruto de uma pesquisa de doutorado, ainda em 
desenvolvimento, realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, na Universidade 
Federal rural do rio de Janeiro – UFrrJ. Iniciada em 2015, ainda está em 
sua fase inicial, mais especificamente na revisão de literatura dos principais 
autores que trazem à discussão os multiletramentos e seus impactos na 
dinâmica da educação e do ensino, pensando a educação superior, no caso 
do presente trabalho, mas cujos resultados podem também promover a 
reflexão sobre a organização pedagógico-didática, que ainda se mantém 
padronizada nos bancos escolares.

Nosso recorte de sujeitos de pesquisa são os licenciados da primeira 
turma de Licenciatura em Educação do Campo – LEC – da UFrrJ, egressos 
quando o curso ainda era ofertado na perspectiva de um convênio com 
o Programa Nacional de Educação na reforma Agrária (ProNErA), e não 
de forma regular, como se apresenta na contemporaneidade. Trata-se, 
pois, de um recorte temporal também significativo, pois a relação com 
a instituição educacional e com seus processos didáticos realizava-se de 
maneira ainda mais especial.

Compreendemos que resgatar a estória dos educadores é fundamental 
para compreendermos o processo por que passam as relações sociais. 
No entanto, para que a história continue a ser contada, é preciso que 
novos olhares contribuam para a leitura dessa construção, especialmente, 
considerando os discursos presentes no espaço formativo de um Curso 
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de formação de professores que se origina e se volta, ao mesmo tempo, 
aos movimentos sociais. Nosso problema, assim, recai sobre o fato de que 
essa particularidade formativa pode se estruturar de forma particular 
com os processos de ensino. A investigação tem despertado, portanto, a 
necessidade de um estudo específico sobre o que representa a elaboração 
conjunta dessa memória escrita pelos próprios sujeitos coletivos.

Assim, entendemos que o tema nos provoque ao problema: as 
possíveis resistências narrativas, presentes nos escritos dos licenciandos, 
podem representar uma marca de identidade docente própria? 
Seriam essas marcas escritas integrantes de um modo heterogêneo de 
constituição textual à frente de outras composições formais e protocolares 
do letramento acadêmico? A articulação do problema parte, pois, da 
hipótese de que alguns registros, especialmente nos cadernos reflexivosi, 
podem se constituir como ‘escrituras de si’, possibilidades reveladoras 
de identidades docentes, que marcam uma tentativa de identificação de 
um grupo social, que também se faz graduando em espaços formativos 
institucionalizados formalmente.

Do lugar da narrativa

A pesquisa tem como objetivo analisar os textos escritos, em produções 
conhecidas como ‘cadernos reflexivos’, produzidos individualmente, mas 
em pensamento coletivo, pelos egressos do Curso de LEC da UFrrJ, ao 
longo da formação na Universidade. Sistematicamente, partimos de um 
objetivo geral que é o de compreender, para conhecer a memória desses 
professores em formação, no sentido de poder “ler as várias margens” 
de composição de suas identidades em processo pela palavra escrita/
oral, como postula Saramago. E, nesse sentido, também refletir como se 
articulam as relações formativas entre os saberes dos movimentos sociais 
quando diante dos saberes acadêmicos, tal como nos lembra Gohn (2012):

Falar da existência de um processo educativo no interior 
de processos que se desenvolvem fora dos canais 
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institucionais escolares implica ter, como pressuposto 
básico, uma concepção de educação que não se restringe 
ao aprendizado de conteúdos específicos transmitidos 
através de técnicas e instrumentos do processo 
pedagógico (GohN, 2012, p. 21).

A autora, cuja discussão ainda nos é cara e atual, contribui também 
para a abertura da discussão do objetivo específico, delimitado 
prioritariamente pela importância de se refletir sobre o modo como os 
licenciandos se relacionam com essa escrita acadêmica, como sendo, 
elas mesmas, processos didáticos construídos ao longo de sua formação 
na UFrrJ: que marcas podem diferenciar essa escrita de suas demais; 
como podem se apresentar na perspectiva de um modo heterogêneo de 
aproximação entre o oral e o escrito e, portanto, muito particular diante 
dos demais graduandos.

Procedimentos Metodológicos: dos percursos analíticos

Valorizando-se o ser sujeito da história e seu lugar no mundo, a 
metodologia pretende contar com as contribuições da semiolinguística, 
sobretudo por considerar o discurso ligado aos fatos de linguagem, mas 
também às dimensões sociais que perpassam os contextos educacionais e 
o modus operandi da Universidade. A língua, via linguagem, é, aliás, um ato 
social. Tal como nos esclarece Charaudeau:

Um ato de linguagem pressupõe uma intencionalidade 
– a dos sujeitos falantes, parceiros de uma troca. Em 
decorrência, esse ato depende da identidade dos 
parceiros, visa uma influência e é portador de uma 
proposição sobre o mundo. Além disso, realiza-se num 
tempo e num espaço determinados, o que é comumente 
chamado de situação (ChArAUDEAU, 2005, p. 16).

Por meio dessa teoria, tem sido possível analisar os “contratos de 
comunicação” (ibidem, p. 18), a que estão sujeitos os licenciandos em 
questão. Isso porque, segundo o autor, em todo ato discursivo, porque 



Formação de professores: da teoria à prática, o “início” e a “continuação”  | 210

sumário

comunicativo e dialógico, há sempre uma formalização de um contexto 
de produção e de recepção para cada enunciado. Entre esses dois lugares, 
se encontra o sujeito produtor de escritos. Durante a confecção dos 
cadernos, os estudantes eram sabedores de seus percursos narrativos, 
mas, além disso, também eram cientes dos possíveis públicos-alvo, aos 
quais aqueles cadernos seriam direcionados. Escritas, portanto, ‘livres’, 
mas integrantes de um processo de análise e de avaliação constantes, às 
quais suas condições de estudantes estavam condicionadas e acordadas.

Discussão e Resultados: (outras) possibilidades de letramento

A Educação do Campo, segundo Caldart (2012), mesmo como um 
conceito em construção, já pode ser considerada como uma categoria de 
análise de compreensão de uma realidade por vir, cuja configuração tem 
sido construída por seus próprios sujeitos – educadores dos trabalhadores 
do campo – a partir de práticas educativas concretas, porque 
contextualizadas, ao universo de cada grupo social, para que possam, eles 
mesmos, escreverem suas histórias. 

Nessa perspectiva, a necessidade do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo (LEC) está posta desde meados da década de 1990, 
a partir da demanda crescente de escolarização dos trabalhadores rurais, 
que atuam na Agricultura Familiar das áreas de reforma Agrária do Estado 
do rio de Janeiro. Essa reivindicação visava à garantia de uma política 
pública voltada para o desenvolvimento intelectual e cultural desses 
trabalhadores e filhos, cuja materialização se encaminhava através do 
aumento do acesso à escolarização de ensino médio e superior.

Assim, nesse mesmo sentido, o processo de construção do Curso, na 
UFrrJ, tem procurado considerar as recentes transformações societárias 
e educacionais, fomentando debates políticos em torno das orientações 
históricas e pedagógicas, que devem sempre existir no processo de 
ensino-aprendizagem e na relação dialógica entre educador e educando. 
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Para tanto, tem contado com a participação de intelectuais envolvidos 
com a educação popular e a educação do campo, tais como Caldart 
(2012) e Santos (2000). 

Pautada no entendimento de que a formação é requisito básico na 
sociedade atual, mas também, considerando as demandas comunitárias 
e de educadores e educandos do campo, a LEC vem sendo trabalhada 
a partir do estabelecimento das vinculações entre o saber escolar/
acadêmico, as histórias de vida e as memórias de educadores e de 
educandos – como preceitua Freire (1989). Em geral, os Cursos de 
Licenciatura em Educação do Campo, já concretizados, não costumam 
seguir a metodologia convencional dos demais cursos de graduação. 
Com a LEC, pois, não foi diferente: sua dinâmica é a alternância, uma 
pedagogia que se constitui de duas fases divididas em Tempo Escola 
(TE) e em Tempo Comunidade (TC), cujas etapas, embora realizadas em 
momentos distintos, dialogam entre si, aproximando teoria e práxis, e 
apresentam, ambas, atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. 
Esse regime de alternância, por fim, visa à viabilidade de processos de 
formação com materialidade das relações sociais – dentro e fora do 
contexto acadêmico – com enfoque no respeito à dimensão de ‘espaço-
tempo’, que é tão particular a esses educandos.

Gramsci (1968) sempre nos é referência para pensar essa relativização 
de hierarquia entre espaços e entre tempos, sobretudo para grupos que 
não vivem o e no meio urbano. o espaço-tempo, junto, assume amplas 
concepções para o mundo rural, especialmente em suas manifestações 
simbólicas que, não raro, envolvem a linguagem: são danças, festas, 
manifestações religiosas, etc., que com organização própria, ganham 
outras expressões para a elaboração de conhecimentos, no plural. o 
autor ainda salienta que essa dimensão de união entre tempo e espaço 
é fundamental para o resgate de uma consciência fragmentada, que se 
revigora como resistência à hegemonia dominante. 
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Com características tão peculiares, entra em cena a escrita 
acadêmica. E, junto a ela, o questionamento de como ser possível uma 
produção textual, nesse contexto educativo, cuja interação autor-texto 
não deixe de considerar os verdadeiros protagonistas dessa tessitura: os 
licenciandos em educação do campo. Se recorrermos à história da escrita, 
veremos a importância que é dada ao processo de aquisição/elaboração 
de representações gráficas como marca comunicativa em sociedades 
diferentes. Com o decorrer do tempo, novas pesquisas da Sociolinguística 
Interacional mostraram que a escrita continua tendo seu prestígio em 
detrimento à fala, apesar de muitas sociedades terem atingido progresso 
sem grandes registros gráficos. o que está em discussão é: a partir de uma 
tradição cultural, como é definida uma determinada variedade linguística 
a ser utilizada e marcada como identidade social. De acordo com Gnerre:

A associação entre uma determinada variedade 
linguística e a escrita é o resultado histórico indireto de 
oposições entre grupos sociais que eram e são “usuários” 
das diferentes variedades. Associar a uma variedade 
linguística a comunicação escrita implica iniciar um 
processo de reflexão sobre tal variedade e um processo 
de “elaboração” da mesma. Escrever nunca foi e nunca 
vai ser a mesma coisa que falar: é uma operação que influi 
necessariamente nas formas escolhidas e nos conteúdos 
referenciais (GNErrE, 2009, p. 8). 

Não pretendemos, na presente proposta de pesquisa, dinamizar 
o efeito inverso, qual seja: a valorização da oralidade em detrimento à 
escrita. Pelo contrário: o que se planeja é analisar em que medida essa 
oralidade compõe, intencionalmente, os letramentos realizados durante 
as produções escritas na UFrrJ, dentro do conjunto de um acervo 
composto através da interação com a academia – tanto aquele cujo lócus 
de composição tenha sido a universidade, quanto o que fora pensado 
e elaborado em outros momentos, mas a partir das vivências naquele 
ambiente. Estão em questão mais uma vez, agora pelos escritos, os espaço-
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tempos de formação desses licenciandos considerados pelo Tempo Escola 
e pelo Tempo Comunidade, nas relações de poder, de resistência e de 
representação, articulados por ambos os contextos.

Partindo de pistas linguísticas das produções textuais dos 
licenciandos, em seus cadernos reflexivos, acreditamos que, em um 
processo longitudinal e comparativo – que considera a composição 
textual de todos os semestres letivos naquele suporte de escrita –, eles 
tenham registrado não apenas a vivência durante esse período no Curso 
em questão, mas, sobretudo, experimentaram e puderam criar, talvez 
inconscientemente, um modo de escrita muito particular, que também 
constitui parte do processo de memória da LEC e de formação da própria 
identidade docente desses educadores do campo. Afinal, como nos 
permite recordar Benjamin (1987, p. 198) “entre as narrativas escritas, as 
melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas 
pelos inúmeros narradores anônimos”.

Aportamos, assim, em três grandes eixos conceituais. o primeiro, já 
em apresentação nesse texto, trata sobre a possibilidade da oralidade 
como composição heterogênea dessa escrita particular para algum 
propósito em especial, ainda que nem tanto intencionalmente. Tomamos, 
como diálogo, as contribuições de Corrêa (2004, p. 2-3), ao afirmar que: 
“No que se refere à relação oral/escrito, entre assumir a dicotomia radical 
entre as práticas do oral/falado e do letrado/escrito, busco definir essa 
heterogeneidade como constitutiva da escrita”. o autor, cuja tese se apoia 
nas ideias fundantes de Marcuschi (2001), nos permite voltar para as 
produções com novos olhares, porque provavelmente (re)conceituados.

E essas composições heterogêneas, a que chamamos de narrativas 
de resistência, apresentam-se com um duplo sentido possível aos dois 
termos presentes. o gênero narrativo, como sugerido, nos permite 
inferir se tratar de uma possível contação de si, de sua própria história, 
o que, segundo Bertaux (2010, p. 47), é essencial, pois “o verbo ‘contar’ 
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(fazer relato de) [...] significa que a produção discursiva do sujeito tomou 
a forma narrativa”. Muito mais do que contar narrativamente, as demais 
produções, ao longo das oficinas de Texto, mesmo não “classificadas” 
totalmente no aspecto visual do discurso narrativo, assumiram, para os 
licenciandos, também, um espaço em que era preciso – e legitimamente 
possível – contar algo: sua história com e pela escrita. As produções, 
pois, são compreendidas também por nós como narrativas de vida, 
especialmente, porque são textos constituídos de sentidos pelos 
educadores do campo.

Tal como o aspecto narrativo dado aos textos, a resistência pode 
ganhar vida pelos traços linguísticos presentes nessas composições. 
Teríamos, assim, o resistir à cultura hegemônica de marcas sociais 
definidas para os letramentos acadêmicos, bem como, a partir desse 
sentido, mas com ação diferente, o propósito de se identificar com o 
texto acadêmico, tanto quanto com outro gênero qualquer, capaz de se 
estabelecer, nessa relação, a criação de uma identidade textual própria. 
Afinal, como nos lembra Chartier, “se as escritas expostas são um dos 
instrumentos utilizados pelos poderes e pelas elites para enunciar sua 
dominação – e conquistar adesão –, são também uma forma de os 
mais fracos manifestarem sua existência ou afirmarem seus protestos” 
(ChArTIEr, 2002, p. 81).

Chegamos, aqui, ao segundo eixo conceitual: formação de 
identidades e composição da memória – do Curso, do grupo, dos 
sujeitos, enfim. Queremos trabalhar com a tese de que esses relatos 
narrativos, a partir de produções textuais diversas, constituem-se 
como territórios simbólicos que dialogam com outros contextos. o 
trabalho de pesquisa a partir dessas construções, que também são 
textualidades sobre a formação, apresenta-se como uma possibilidade 
de aproximar continuidade e ruptura, tão importantes aos processos 
de formação docente.
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Partindo do verbete ‘identidade’, que, segundo o Dicionário Aurélioii 
destaca como sendo o reconhecimento dos “caracteres próprios e 
exclusivos” de um grupo, chegamos também ao sentido de ‘identificação’, 
que se caracteriza nesse mesmo ato de reconhecer, mas de um coletivo por 
eles próprios. Este último nos parece, portanto, necessário e complementar 
ao primeiro, porque o ressignifica para aprofundar o conceito relacional 
de identidade/marca escrita x memória dos licenciandos, no sentido de 
definir o registro que se destaca no próprio processo de formação desses 
estudantes. Afinal, de acordo com hall:

o conceito de ‘identificação’ acaba por ser um dos 
conceitos menos bem desenvolvidos da teoria social e 
cultural, quase tão ardiloso – embora preferível – quanto 
o de ‘identidade’. Ele não nos dá, certamente, nenhuma 
garantia contra as dificuldades conceituais que têm 
assolado o último (hALL, 2000, p. 105).

Além de Stuart hall, que nos permite pensar na diáspora como 
importante movimento simbolizado pela escrita nesses cadernos, 
buscamos dois importantes referenciais para relacionar essa identificação 
à memória, e, nesta à identidade narrativa: Benjamin e ricoeur, 
respectivamente. os três autores, vale dizer, têm como foco a discussão 
da identidade/identificação com a memória aliada à prática narrativo-
discursiva. Logo, pensando também em nosso objeto de pesquisa, tais 
contribuições serão fundamentais para a realização metodológico-
conceitual da pesquisa.

De Benjamin, entendemos como sendo crucial o estudo acerca 
da composição da memória coletiva, especialmente quando pensada/
articulada via narrativa. Melhor ainda: quando articulada via memória de 
si. Têm nos faltado, segundo o autor, histórias contadas, porque reflexivas, 
no mundo moderno (1987). Nesse sentido, o conhecimento histórico – e 
via histórias – desse grupo de professores em formação pode nos permitir 
entender o próprio processo por que se formam, com destaque, em nossa 
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proposta, para alguma possibilidade de relação entre a identidade com o 
curso e a identificação dos alunos com esse projeto formativo.

ricoeur apresenta-se, então, como a terceira voz que se junta a hall 
e a Benjamin suscitando a necessidade de uma narrativa organizadora da 
experiência humana (1994), tendo em vista que essa mesma identidade 
social é composta de narrativas, no plural. Pensamentos que concordam, 
portanto, com a urgência de um levantamento mais criterioso sobre a 
compreensão de uma vivência, no nosso caso formativa, que pode ser 
identificada por narrativas de si, durante um percurso em que pouco se 
tem espaço para ‘se dizer’.

Vemos, assim, que o trabalho com as questões identitárias, tomando 
como método a análise dos relatos narrativos, pode evidenciar a 
pluralidade, mas, ao mesmo tempo, a fragilidade de nossas identidades, 
sobretudo durante uma licenciatura. henriques (2009, p. 3) destaca que 
“as mudanças nos meios de produção e circulação das formas simbólicas 
é fator preponderante de transformação das próprias relações sociais, ou 
seja, a comunicação e a informação interferem nas relações sociais e na 
organização do tempo e do espaço”. Logo, essas narrativas escritas, mas 
recheadas de oralidade, podem ser concebidas como simbolismos de um 
grupo que pretende manter, ou até construir novas identidades, a partir 
de um novo tempo-espaço. E, de acordo com Josso:

os relatos de vida escritos, centrados na formação, 
fazem parte de territórios e de espaços. E como a todo 
território estão, geralmente, associadas questões 
de pertencimento e, por consequência, questões de 
identidade, é evidente, então, que essa identidade esteja 
tanto no cerne dos relatos que solicitamos como no das 
autobiografias espontâneas (JoSSo, 2008, 23).

As autobiografias ou as escrituras de si, segundo Eckert-hoff (2008), 
aparecem entremeadas às demais ideias conceituais lançadas nos textos. 
E, como momentos de elaboração reflexiva de pensamento, ajudam a 
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compor a memória formativa também de forma diferente, legitimando-a 
em espaços antes não ocupados por movimentos sociais, como nos 
lembra Linhares (2004, p. 174), ao evidenciar que “essa apropriação de um 
território legitimado é, socialmente, uma elaboração de memórias menos 
hierárquicas e preconcebidas”. Memórias essas que puderam também ser 
instigadas por uma experiência educativa estética. 

Estamos, por fim, em nosso último eixo conceitual: a literatura, via 
textos imagéticos e verbais. Dos gêneros literários possíveis, a escolha 
pela literatura infantojuvenil há muito já se evidencia como uma leitura 
também possível de ser realizada por crianças: a forma como é elaborada, 
textualmente, nos permite entendê-la como um tipo de expressão 
literária destinada a um determinado público mais imediato, mas não 
exclusivamente a ele. De acordo com Lajolo e Zilberman (2006), o texto 
infantojuvenil, para além da compreensão, comumente seduz as pessoas, 
justamente por que apresenta, em sua estrutura, os elementos necessários 
à fruição de todas as faixas etárias: ficcionalidade e exemplaridade. Logo, 
a identificação com o texto passa a complementar a própria narrativa, 
instituindo-se como parte dela. A ficcionalidade, então, assume, com a 
exemplaridade, o conjunto necessário para a garantia da literariedade. 
Some-se a isso o fato desse tipo de obra ser, por excelência, um encontro 
harmonioso – e gerador de sentidos, no plural – entre imagem e grafia.

Partindo, pois, da premissa de que tais produções, cujas marcas 
orais se fazem presentes, ou resistentes (GNErrE, 2009), as primeiras 
análises demonstram que se apresentam como uma identidade/
identificação própria (hALL, 2000) desse grupo como memória formativa 
docente (rICoEUr, 1994), pela constituição de uma escrita heterogênea 
(MArCUSChI, 1995; 2001) que ocorre antes da Universidade, se sustentam 
no mesmo espaço – mas requerendo aceite e mudança de estrutura 
didática – e voltam aos movimentos sociais. No entanto, para que esse 
retorno seja significativo e fortalecido, é preciso que o pensamento 
didático-pedagógico considere amplamente esses escritos.
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Por serem alunos oriundos de movimentos sociais diversos, a 
pesquisa nos tem direcionado a buscar o conceito dos multiletramentos, 
como possibilidade de se (re)pensar esse universo da escrita, da linguagem 
polifônica – revelador, sim, de processos didáticos que, embora tratem 
dos cadernos como reflexão importante, não necessariamente o fazem de 
maneira avaliativa formal. De acordo com a reflexão de Brandão (2009):

A questão que se coloca, então, e ainda agora, é a da 
necessidade de concentrar esforços no sentido de 
descobrir e propor alternativas didáticas que subsidiem 
a reformulação dessa prática. o objetivo é alcançar 
a “competência técnica”, tão reclamada para e por 
professores e técnicos de educação responsáveis pela 
prática pedagógica desenvolvida em nossas escolas 
(públicas) (BrANDÃo, 2009, p. 55).

Mesmo com foco na Educação Básica, a reflexão de Brandão extrapola 
esse nível de ensino, suscitando a compreensão da relação entre texto e 
práticas de ensino institucionais também na revisão de literatura. Nesta, 
a partir dos muitos letramentos, o resultado nos tem apontado para 
autores como Soares (2000), Street (2003) e rojo & Moura (2012). Todos 
eles têm salientado sobre a importância do aspecto cultural, do lugar 
da linguagem na sociedade. E isso, vale dizer, tem se coadunado com a 
proposta dos cadernos, cujos escritos revelam mais do que uma passagem 
pela Universidade – têm-se revelado como escrituras de momentos e das 
dificuldades de identificar-se como aluno em uma estrutura educacional 
que não representa, efetivamente, o Curso em questão.

Considerações Finais: apenas uma pausa nos diálogos

Temos podido analisar que é possível a sistematização desse modo de 
fazer um (novo) letramento acadêmico, quiçá próprio, na relação identitária 
que se estabelece com a linguagem escrita, no contexto de produção 
universitária. Para tal, o ensino superior, ao incluir tais alunos, precisa 
também rever suas práticas didático-pedagógicas. Com isso, a proposta 
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pretende ainda contribuir com balizadores de pesquisa que marquem a 
identidade e a identificação próprias desse grupo, como primeira turma 
institucionalizada, embora ainda não regular à época, de Licenciatura em 
educação do campo da UFrrJ. 

A pesquisa tem, por fim, o intuito de abrir espaços para novos 
debates sobre as experiências educacionais e políticas dos educadores, 
em movimentos sociais, no sentido de viabilizar as vozes daqueles que, 
mesmo em nome do respeito às diferenças e da equidade, sempre foram 
silenciados. Isso porque, ao traçarmos uma possível identidade textual, 
talvez seja possível a concepção da mesma identidade social desse primeiro 
grupo de professores formados pela LEC. Não pretendemos esgotar esse 
tema e nem desconsiderar que sobretudo a realidade de um movimento 
social é ainda mais dinâmica – por suas lutas, por suas demandas, pelas 
relações sociais que se (re)afirmam naquele contexto – mas, efetivamente, 
contribuir com novos saberes possíveis sobre caracterizações de grupos 
sociais que também dizem sobre si e sobre seu grupo em suas formações.
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RESIDÊNCIA DOCENTE: REFLETINDO E APRIMORANDO O 
‘FAZER DOCENTE’

Renata Amaral de Matos Rocha (UFMG)

Introdução

o projeto residência Docente, parceria entre o Centro Pedagógico 
(CP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Prefeitura de 
Contagem, MG, visa contribuir com a formação continuada de professores 
da rede pública da educação básica mineira a partir de vivências e reflexões 
sobre o fazer pedagógico, aliando as suas dimensões teóricas e práticas. 
Está em sua terceira edição, tendo acontecido a primeira em 2014.

o projeto tem como coordenadora geral a professora Tânia Margarida 
Lima Costa e como subcoordenadoras as professoras Cláudia ricci e Selma 
Moura Braga. Na área de língua portuguesa, temos como coordenadora 
a docente renata Amaral de Matos rocha e como supervisoras as 
educadoras Joyce rodrigues Silva Gonçalves e rosane Cássia Santos e 
Campos. Todas as profissionais são do CP-UFMG. Ele conta, em média, 
com 56 residentes que são docentes da rede pública e abarca todas as 
áreas do conhecimento da educação fundamental.

o referido projeto oferece ao professor residente uma rica 
experiência, que envolve: conhecer a rotina do Centro Pedagógico; realizar 
um acompanhamento individualizado, constante e sistemático dos alunos; 
sistematizar atividades e elaborar planos de ação pedagógica passíveis 
de serem implementados em sua escola de origem e de realimentarem 
a reflexão sobre os projetos das instituições escolares; criar estratégias 
de ensino e aprendizagem a partir das demandas apresentadas por seus 
alunos; participar de projetos do CP, entre outras atividades, assumindo as 
premissas de um professor investigador de sua própria prática.
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Tudo isso de forma orientada e dialogada, com base, entre outros 
teóricos, em António Nóvoa, que concebe a formação de professores como

a área mais sensível das mudanças em curso no sector 
educativo: aqui não se formam apenas profissionais; aqui 
produz-se uma profissão... a formação de professores 
precisa de ser repensada e reestruturada como um todo, 
abrangendo as dimensões da formação inicial, da indução 
e da formação contínua. (1995, p. 16).

Ao participar do residência Docente, os professores residentes 
vivenciam toda a rotina do Centro Pedagógico durante o curso, observando 
e participando do dia a dia da nossa escola. No entanto, com base em 
Nóvoa, ressaltamos que os professores residentes não devem imitar 
outros professores, mas ser agentes reflexivos sobre a educação em uma 
nova sociedade. Essa postura tornará o docente um criador e não apenas 
um técnico.

os professores têm de reencontrar novos valores, 
que não reneguem as reminiscências mais positivas 
(e utópicas) do idealismo escolar, mas que permitam 
atribuir um sentido à acção presente. Por outro 
lado, precisam de edificar normas de funcionamento 
e regulações profissionais que substituam os 
enquadramentos administrativos do Estado. A 
produção de uma cultura profissional dos professores 
é um trabalho longo, realizado no interior e no exterior 
da profissão, que obriga a intensas interacções e 
partilhas. o novo profissionalismo docente tem 
de basear-se em regras éticas, nomeadamente no 
que diz respeito à relação com os restantes actores 
educativos, e na prestação de serviços de qualidade. 
(NÓVoA, 1995, p. 29). 

Nóvoa nos apresenta uma visão inovadora, na qual se ancoram os 
trabalhos desenvolvidos no Centro Pedagógico. Por isso, é importante 
destacar o papel do CP e de seus docentes na fundamental tarefa de ser 
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formadores de outros professores, constituindo-se como um espaço em 
que os professores em qualificação são participantes ativos e reflexivos 
do processo de ensino e aprendizagem, que começa, necessariamente, 
na efetiva formação continuada e segue na criação de novas práticas que 
motivem tanto o próprio professor quanto o aluno. Nenhum professor 
pode se sentir apenas um reprodutor de saberes alheios, porque isso é 
monótono, mecânico e desestimulante. o professor precisa assumir uma 
postura de professor-pesquisador, interagir com estudiosos e estudos já 
prontos e produzir os seus saberes, repensando as suas práticas, muitas 
vezes, em diálogo com os próprios alunos.

No âmbito da Língua Portuguesa, área à qual sou vinculada, todos os 
trabalhos se ancoram em uma perspectiva sociointerativa e consideram 
fundamental a formação continuada do professor de língua portuguesa 
para subsidiar a reflexão e as possíveis mudanças de concepção no 
ensino de língua materna na escola. A formação do professor de língua 
portuguesa deve ser vista como uma possibilidade de intercâmbio 
entre os estudos de António Nóvoa, Clermont Gauthier, Maurice Tardif, 
Kenneth Zeicher, rildo Cosson, Ingedore Villaça Koch, Luiz Carlos 
Travaglia, Sírio Possenti, Marcos Bagno, Carla Coscarelli, entre outros, 
no que tange a uma nova perspectiva de trabalho em sala de aula, algo 
que seja produtivo e prazeroso para o docente e para o discente, já que 
podem ser oportunizadas possibilidades de novas posturas no trabalho 
do professor em sala de aula a partir da aplicação de estudos feitos e 
criados com base nessa nova postura do professor.

Nesse contexto, apresentaremos, neste texto, as experiências e as 
investigações que envolvem práticas efetivas dos professores residentes, 
todas ligadas ao ensino-aprendizagem de língua portuguesa e ao 
aperfeiçoamento da prática docente desses professores.
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1. O projeto Residência Docente

A Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG, composta pelo 
Centro Pedagógico (CP), o Colégio Técnico (Coltec) e o Teatro Universitário 
(TU), tem, segundo o seu regimento (1954), a missão de se “constituir 
como um campo de experimentação para formação de professores 
para a Educação Básica e profissional”. Essa missão não foi assumida 
recentemente pelo Centro Pedagógico; ao contrário, foi apropriada desde 
a sua criação como um ginásio de aplicação em 1954. Em virtude disso, são 
várias as ações que vêm sendo desenvolvidas, ao longo desses anos, no 
sentido de reafirmar o compromisso do CP com a missão de constituir-se 
como espaço de produção teórica, metodológica e prática para aplicação 
na educação básica, no âmbito da formação de professores.

Nesse contexto, surge o projeto residência Docente para criar um 
diálogo entre o Centro Pedagógico e os professores da rede pública 
mineira, visando oportunizar vivências diferenciadas e formação de 
qualidade, ligadas diretamente ao fazer docente do CP, que tem como 
base a reflexão e a pesquisa constante sobre os “saberes e sabores” da 
educação. Em suma, o objetivo geral desse projeto consiste em “contribuir 
para a formação de professores da rede pública de Educação Básica, a partir 
de vivências e reflexões sobre o fazer pedagógico, no Ensino Fundamental, 
nas suas dimensões teóricas, metodológicas e práticas”.

o residência Docente é um curso de aperfeiçoamento semipresencial, 
com carga horária de 420 horas. A parte presencial, desenvolvida dentro do 
CP, pode ser realizada pelo professor residente em turmas do 1o ao 9o ano 
do ensino fundamental e em encontros com o professor orientador; a parte 
virtual ocorre via plataforma Moodle. Todas as áreas do conhecimento 
ligadas à educação fundamental do CP participam do projeto.

Para implementação do projeto, tivemos uma demanda de 56 
residentes docentes da rede pública, dos seguintes cursos: Pedagogia, 
história, Letras (Português e Língua Estrangeira – inglês, espanhol ou 
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francês), Ciências Biológicas, Matemática, Arte, Geografia, Educação 
Física. Cada um dos residentes é orientado por um docente do Centro 
Pedagógico para atuar em um dos ciclos de formação humana/área de 
conhecimento do CP: no primeiro ciclo de formação humana, que atende 
alunos da faixa etária de 6 a 8 anos de idade; no segundo ciclo, que atende 
alunos da faixa etária de 9 a 11 anos de idade; ou no terceiro ciclo, que 
atende alunos da faixa etária de 12 a 15 anos de idade.

2. As pessoas envolvidas no projeto Residência Docente

Muitos são os profissionais envolvidos nesse projeto. A coordenação 
geral está a cargo da professora Tânia Margarida Lima Costa, e a 
subcoordenação das Professoras Cláudia ricci e Selma Moura Braga, 
citadas acima.

Para cada grupo de residente docente que atua em determinado ciclo 
e/ou área de conhecimento há um coordenador e alguns supervisores, 
conforme quantidade de residentes.

2.1. Sobre os coordenadores de área

os coordenadores de área são professores efetivos do Centro 
Pedagógico, com título de mestre ou de doutor e experiência docente 
mínima de três anos. os coordenadores de área compõem, em conjunto 
com a coordenação geral e a subcoordenação, um colegiado pedagógico 
do projeto. Nesse fórum, são delineados os eixos norteadores do projeto, 
os estudos, as pesquisas e as atividades a serem realizadas pelos residentes 
docentes e professores supervisores, além de serem acompanhadas as 
atividades de cada residente em sua escola de origem.

2.2. Sobre os professores supervisores

os supervisores também são professores efetivos do Centro 
Pedagógico, com título mínimo de especialista e experiência docente 
mínima de três anos, e estão diretamente ligados aos residentes de sua 
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área/disciplina, a fim de orientá-los, supervisionando e avaliando todas 
as suas atividades no Centro Pedagógico. Além disso, organizam um 
momento de estudo, reflexão e socialização das práticas, fundamentadas 
nos estudiosos indicados como referência.

2.3. Sobre os residentes docentes

os residentes docentes são professores da rede pública estadual e 
municipal, com diploma de licenciatura plena ou de formação específica 
para os anos iniciais do ensino fundamental, que atuam em quaisquer das 
áreas/disciplinas oferecidas do 1o ao 9o ano do ensino fundamental. os 
primeiros residentes são vinculados à Prefeitura de Contagem.

Para o cumprimento da carga horária (420h), o residente docente 
deverá dispor de, pelo menos, 

• 1 a 2 turnos, de 4 horas cada, por semana (manhã e/ou tarde) para 
desenvolvimento das atividades docentes e administrativo-pedagógicas 
a serem realizadas no Centro Pedagógico, no(s) dia(s) de aula da sua 
disciplina (60% da carga horária do programa);

• 1 turno por semana (manhã, tarde e/ou noite) para desenvolvimento 
das atividades de formação continuada – tanto presencial como via 
plataforma Moodle (28% da carga horária do programa);

• 50 horas na sua instituição de origem para aplicação de projetos 
objeto de reflexão e orientação com o professor supervisor do Centro 
Pedagógico (12% da carga horária do programa).

2.3.1. Sobre as atividades dos residentes docentes

os residentes docentes desenvolvem suas atividades no Centro 
Pedagógico, que incluem vivência em sala de aula, participação em 
reuniões de instâncias gestoras, supervisão, orientação e exercício da 
docência, especialmente como ministrantes da disciplina GTD – Grupo 
de Trabalho Diferenciado, que é uma espécie de oficina, proposta pelos 
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docentes da casa ou residentes. o GTD compõe a grade curricular do CP. 
Trata-se de um momento em que há a possibilidade real de trabalho com 
temas transversais e interdisciplinares, em formato próprio, diferente da 
sala de aula tradicional.

Além disso, o residente docente participa de momentos de 
formação que visam suscitar, além das reflexões de cunho individual 
(autorreflexão), oportunidades de reflexões partilhadas, buscando 
construir espaços e momentos coletivos na organização dos tempos 
e espaços escolares, instaurando rotinas de debates e de formação 
interpares, bem como suscitando temáticas que possam gerar pesquisas 
e investigações no campo da educação básica, com foco em seus 
processos de ensino e de aprendizagem.

De maneira geral, os residentes docentes desenvolvem estas 
atividades:

• observações e registros das aulas para subsidiar as discussões com 
professores supervisores;

• planejamento e desenvolvimento de aulas para pequenos grupos de 
alunos, nos GTDs;

• acompanhamento particularizado aos alunos que demandam maior 
atenção em sala;

• colaboração na produção de atividades e no processo de verificação 
da aprendizagem dos alunos;

• participação nos encontros de estudo e discussão semanais com o 
professor supervisor;

• preparação e desenvolvimento de atividades pedagógicas em 
sua escola de origem, a partir de pressupostos oriundos das atividades 
desenvolvidas no Centro Pedagógico, orientadas pelo professor supervisor;

• estudos relativos ao campo educacional e à área de atuação;
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• participação nos encontros de formação geral, visando refletir sobre 
o seu “fazer docente” e a sua prática pedagógica cotidiana, na perspectiva 
de avaliar seu trabalho, seu processo de ensino, a aprendizagem de seus 
alunos e os projetos de sua instituição escolar;

• elaboração de memorial de percurso com postura avaliativa de seu 
desenvolvimento profissional e do projeto desenvolvido;

• elaboração de relatórios periódicos com relato e análise das 
experiências aplicadas na sua escola de origem;

• avaliação junto com o professor supervisor das atividades 
desenvolvidas;

• elaboração de artigo acadêmico, junto com o professor supervisor e 
orientador, relacionado às experiências vividas no projeto;

• apresentação de trabalhos nos fóruns acadêmicos da área; e

• participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão.

2.3.2. Sobre a avaliação dos residentes

Com carga-horário de 420h, o curso tem duração de 10 meses, 
aproximadamente. Ao final de cada trimestre, os residentes entregam 
o portfólio (em construção) com as atividades desenvolvidas até aquele 
momento, bem como com uma reflexão analítica sobre a realização destas 
em todos os setores de sua atuação.

os residentes também elaboraram um projeto de intervenção a ser 
aplicado, ao longo do ano letivo, em um grupo de alunos com dificuldades 
de aprendizagem. Ao final do primeiro semestre, deve ser apresentado um 
relatório parcial das atividades desenvolvidas, mostrando os resultados 
alcançados. Ao final do segundo semestre, os residentes apresentam o 
portfólio finalizado, com um relatório analítico e reflexivo sobre todo o 
processo desenvolvido e os resultados alcançados. 
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o projeto de intervenção é aplicado, também, nas escolas de origem dos 
residentes, fazendo-se as devidas adaptações. Ao final da realização desse 
projeto, os residentes têm a possibilidade de comparar as duas realidades 
vivenciadas e propor ações, projetos, atividades e outras estratégias 
pedagógicas na sua escola de origem e até mesmo no próprio CP.

É importante ressaltar que esse projeto de intervenção é fundamentado 
pelas leituras e discussões feitas a partir dos encontros de formação 
continuada presenciais e via plataforma Moodle.

Além desses produtos, os residentes também devem registrar, em 
roteiros fornecidos pelos supervisores, as observações feitas nos outros 
setores de atuação, tais como reuniões de planejamento, reuniões 
administrativas, produção de material didático, pesquisa, etc.

Todos esses trabalhos são avaliados pelo professor supervisor de 
forma qualitativa, com base em uma planilha de descritores/habilidades 
e indicação de conceito de A a F, em que A é excelente e F é insuficiente.

3. O Residência Docente na área de língua portuguesa

Em todas as edições do Projeto, tivemos aproximadamente a mesma 
quantidade de residentes, em torno de oito. Todos eles licenciados 
em Letras e efetivos na Prefeitura de Contagem, sendo, a maioria, 
professores de uma área vulnerável da cidade, denominada região de 
Vargem das Flores.

A participação no residência Docente foi muito rica e teve muitos 
desdobramentos interessantes em nossa área de atuação. No curso das 
três edições do residência, três pontos merecem destaque: 1. a experiência 
no/do CP; 2. a experiência vivenciada no CP e aplicada na escola de origem; 
e 3. a participação em congresso e publicação de artigo.

A experiência no CP superou as expectativas e transformou o 
“ensinar” em “aprender” e vice-versa. Vivemos um período de troca de 
experiências, no qual todos ensinaram e aprenderam, tantos os residentes 
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quanto os professores do centro. Nesse processo, foram construídos 
projetos muito interessantes, e foram realizadas oficinas, nos GTDs, 
extremamente criativas e interdisciplinares. Apresentaremos, a seguir, 
exemplos de trabalhos realizados no residência Docente de 2014.

• o GTD – Maleta literária foi proposto pelo professor residente 
Vinícius Alves de São José, sob a orientação da professora supervisora 
dra. rosane Cássia Santos e Campos. Esse GTD aborda a leitura literária, 
a criação de personagens e o reconto com fantoches de forma teórica e 
prática, promovendo um diálogo entre literatura e arte.
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Fonte: arquivo pessoal da autora deste artigo (CP, 2014).

Dos frutos colhidos no CP, alguns foram imediatamente levados para a 
escola de origem do residente, na configuração de projeto de intervenção. 
A escola de origem teve a oportunidade de, também, viver um pouco 
desse processo, e esperamos que a participação no residência tenha 
transformado, ainda que pouco, a postura desse professor residente e que 
ele tenha se tornado um agente multiplicador de boas experiências, não 
somente nesse momento pontual.

• Das experiências aplicadas na escola de origem, o projeto Literatura 
na Sala de Aula, elaborado e desenvolvido pela professora residente Lilian 
Gomes Caldeira, sob orientação da professora supervisora ms. Joyce 
rodrigues Silva Gonçalves, teve bastante destaque, pois aliou teoria e 
prática, atividades em classe e extraclasse. A parte realizada fora da sala de 
aula foi uma mostra dos trabalhos na escola, aberta à comunidade escolar. 
Esse também foi um trabalho interdisciplinar, promovendo o diálogo entre 
literatura, história e arte.
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Fonte: arquivo pessoal da autora deste artigo (CP, 2014).

A culminância foi a participação em congressos, apresentando os 
trabalhos desenvolvidos, e a publicação de artigos. Esse foi um momento 
ímpar, porque nenhum dos residentes havia tido tais experiências.

Inscrevemos um grupo de trabalho no Simpósio Internacional de 
Ensino de Língua Portuguesa que abarcasse, entre outros, os trabalhos dos 
residentes. Eles apresentaram os trabalhos, em formato de comunicação 
individual, e elaboram seus artigos acadêmicos para publicação no anais 
do evento.
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• Simpósio Internacional de Ensino de Língua Portuguesa – SIELP, em 
outubro/2014, em Uberlândia, MG. Professores do CP: renata Amaral, 
rosane Campos, Joyce rodrigues. residentes: Adilton, Josie, Laura, Telma 
e Vinícius.

Fonte: fotos do arquivo pessoal da autora deste artigo (CP, 2014).
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Fonte: foto do arquivo pessoal da autora deste artigo (CP, 2014).

Como fruto dessa participação no SIELP, publicamos alguns artigos 
nos anais do evento1. os artigos publicados foram estes:

• “Projeto residência Docente: espaço de ação/reflexão sobre a 
prática do professor de língua portuguesa”, de rosane Cássia Santos e 
Campos.

• “Texto e textualidade”, de renata Amaral de Matos rocha.

• “Práticas de leitura em sala de aula: artigo de opinião”, de renata 
Amaral de Matos rocha e Laura Lorena Lutkenhaus.

• “A leitura literária no ensino fundamental: possibilidades de 
trabalhos em sala de aula de língua portuguesa a partir de uma perspectiva 
de formação continuada do professor”, de Joyce rodrigues Silva Gonçalves.

• “A relação da escrita e a oralidade: uma reflexão sobre as variações 
na escrita de alunos para além do ciclo de alfabetização”, de Telma de 
Freitas e Joyce rodrigues Silva Gonçalves.

1  SIMPÓSIo INTErNACIoNAL DE ENSINo DE LÍNGUA PorTUGUESA, 4., 2014, 
Uberlândia, MG. Anais eletrônicos... (v. 3, n. 1). Uberlândia: Edufu, 2014. Disponível em: 
<http://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/?doing_wp_cron=1469730097.4397809505462646
484375>. ISSN: 2237-8758.).
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4. Considerações finais

o projeto residência Docente constitui, junto com os demais 
projetos desenvolvidos no Centro Pedagógico, um espaço de formação 
docente bastante consolidado. Trata-se da implementação de uma 
política de formação que alia as reflexões acadêmicas e aos desafios 
cotidianos de uma escola de ensino fundamental, de forma ampliada 
para a rede pública de educação básica mineira. Além da experiência 
na formação docente que o Centro Pedagógico consolidou ao longo 
do desenvolvimento de suas atividades, a proposição do projeto 
residência Docente tem como referência o programa do Colégio Pedro II 
(rio de Janeiro).

o residência Docente tem por objetivo básico, como já explicitado, 
contribuir para a formação de professores da rede pública de 
educação básica de Minas Gerais a partir de vivências e reflexões 
sobre o fazer pedagógico no ensino fundamental nas suas dimensões 
teóricas, metodológicas e práticas, o que, a nosso ver, é algo de suma 
importância, sobretudo nos dias atuais, com tamanha mudança no 
perfil da sociedade e, consequentemente, de nossos alunos. outro 
fator que também torna esse objetivo importantíssimo é o nosso atual 
sistema educacional, tão necessitado de revisão e adequação a essa 
nossa atual sociedade brasileira.

Nessa perspectiva, o projeto favorece a articulação do Centro 
Pedagógico com a rede pública de educação básica mineira, socializando 
a proposta político-pedagógica e a experiência do CP e contribuindo 
para superação de desafios, elevação do Ideb e do padrão de qualidade 
da educação básica no nosso Estado.

Dessa forma, o Centro Pedagógico consolida e amplia uma 
política de integração com a rede pública de ensino, compartilhando 
os desafios cotidianos da educação básica e as reflexões acadêmicas 
e desconstruindo a tão propalada separação entre prática e teoria, 
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ensino e pesquisa, construção e reprodução de conhecimentos. 
A experiência compartilhada, dialogada com pares e profissionais 
experientes, proporciona ao residente docente a possibilidade de 
desenvolvimento e avaliação de suas práticas, ressignificando o ideal 
e o gosto pela educação.
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