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Língua Portuguesa 
 

Última flor do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 

Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela... 

 
Amo-te assim, desconhecida e obscura, 

Tuba de alto clangor, lira singela, 
Que tens o trom e o silvo da procela, 
E o arrolo da saudade e da ternura! 

 
Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
 

Em que da voz materna ouvi: "meu filho!", 
E em que Camões chorou, no exílio amargo, 

O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 
        (Olavo Bilac) 



RESUMO 

 

A linguagem é, ao mesmo tempo, o principal produto da cultura e o principal instrumento para 

sua transmissão. O uso da língua em uma sociedade como a nossa, em constante transformação e 

permeada por meios de comunicação cada vez mais dinâmicos e sofisticados, requer uma prática 

lingüística variada, consciente e adequada às diferentes situações comunicativas. Sendo a língua 

um elemento articulador de toda a aprendizagem, é imprescindível que a escola se torne um 

espaço de prática lingüística efetiva e que o ensino da língua materna objetive tornar o aluno um 

contemporâneo de sua época, instrumentalizando-o para uma ampla participação social. É função 

da escola ensinar a modalidade culta da língua materna, mas esse ensino pressupõe o 

reconhecimento e a aceitação da existência de diversas modalidades lingüísticas e, 

conseqüentemente, a recusa da exclusividade de um dialeto padrão legitimado por convenções 

sociais. Todo o aluno traz consigo um patrimônio lingüístico interiorizado que a escola não pode 

desconsiderar. Assim, o aluno não substitui o seu dialeto, mas acrescenta a ele novas formas de 

expressão, torna-se capaz de optar pela modalidade lingüística mais adequada a determinada 

situação comunicativa e faz uso da língua materna de modo consciente e significativo. Este 

trabalho realiza uma reflexão sobre o ensino da língua portuguesa em sua modalidade culta e 

descreve uma experiência de prática docente articulada ao universo do aluno, para que ele se 

aproprie da língua, não só como instrumento de comunicação, mas também como elemento vivo 

de um processo histórico-cultural que assegure aos homens uma consciência crítica necessária 

para sua ação-reflexão (práxis) no mundo.  

 

Palavras-chave: Língua. Português. Metodologia. 



ABSTRACT 

 

Language is, at the same time, the main culture product and the principal resource of cultural 

transmission. Language use in a society like ours, which is in constant transformation and 

provided with very dynamic and sophisticated means of communication, requires a varied and 

conscious linguistic practice that is suited to different communicative situations. So that, the 

language is an articulate element in the learning process. Thus, the school is unavoidably a place 

where the linguistic practice is effective and the mother-tongue teaching makes the student a 

contemporary in order to have a widespread social participation in his epoch..It is the school 

function to teach the formal mother-tongue language; although, the existance of a linguistic 

variety may be accepted. Also, an exclusive dialectal pattern, by social conventions, may be 

rejected. Every single student brings along with him an inner linguistic knowledge that cannot be 

disconsidered; hence, his dialect is not replaced, but new expressions are added to it. He has 

conditions to choose the linguistic expression, that is more suitable to a certain communicative 

situation, and uses the mother-tongue language in a conscious and meaningful way.This project 

shows a reflection on the formal Portuguese language teaching and describes a practical teaching 

experience articulated with the student universe. Based on that, not only can the student 

communicate, but he can also be an alive element of a cultural historic process that helps men 

have a necessary critical conscience for a reflective action in the world. 

 

 

 

Key-words: Language. Portuguese. Methodology. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa nasceu do encontro entre a minha experiência como educadora e 

professora de ensino médio e a vontade de ousar em meu trabalho diário com a Língua 

Portuguesa. 

 A preocupação com o ensino da gramática tomou forma de busca em 1988, a partir da 

experiência primeira com o então segundo grau, como professora de supletivo. Observava o 

desinteresse de meus alunos em relação à língua culta e sentia cada vez mais a 

dicotomização entre a variedade culta e a popular da língua materna. Nesse processo de 

observação, realizado nas várias escolas por onde passei, delineou-se meu objeto de estudo: 

o ensino da língua portuguesa em sua modalidade culta. 
Trabalhando com realidades diversas, pude enriquecer minhas observações, na 

medida em que, tanto nas escolas públicas, como no ensino particular e profissionalizante, 

observei que a distância dos alunos em relação à língua portuguesa culta se mantinha. 

Insisti em minhas reflexões sobre as mesmas perguntas: Para que se inclui o ensino da 

norma culta no currículo de ensino médio? De que maneira é possível despertar, provocar 

o interesse do aluno para o uso significativo da língua culta em sua vida? Como fazer para 

que a língua materna se torne acessível e importante para ele? 

Desafiada por essas questões, na busca de alternativas que me permitissem cada vez 

mais refletir e agir como educadora e professora de língua portuguesa, uma atividade 

nasceu e tornou-se significativa na minha prática docente.Tudo começou em um colégio 

técnico, onde alguns alunos, após uma viagem durante o final de semana, apresentaram-me, 

em sala de aula, dúvidas sobre “possíveis erros” que eles teriam detectado no caminho. Um 

dos rapazes chamara a atenção do grupo para um “erro” e, daí por diante, transformaram a 

“caça aos erros” numa brincadeira. Passaram a ler placas, faixas, pára-choques de 

caminhões, anotaram o que lhes pareceu interessante e trouxeram o material para a sala de 

aula. Os recortes e anotações avolumaram-se. Fotos foram acrescentadas. A partir daí, 

observamos a possibilidade de trabalhar, de forma prazerosa, alguns conteúdos complexos 

pertinentes ao ensino da língua portuguesa culta. 
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Desde esse ano, a atividade permaneceu articulada ao meu planejamento, variando 

conforme a realidade da classe, enriquecendo-se com o passar do tempo e subsidiando 

minha reflexão no trabalho com a língua materna. Sob rigorosa observação, minhas 

hipóteses estruturavam-se: uma atividade articulada ao universo do aluno, tal como uma 

pesquisa de campo que ele empreende espontaneamente, no seu cotidiano, no caminho para 

o trabalho, na lanchonete, na viagem, com os amigos torna-se uma alternativa para tentar 

minimizar a distância existente entre esse jovem e a modalidade culta da língua que a 

escola sistematiza. Ao mesmo tempo, permite aos jovens leitores estarem atentos à palavra, 

curiosos em descobrir seu significado, sua ortografia, sua regência.  

A aproximação com a pesquisa envolvendo a modalidade culta da língua abre 

caminho para o aperfeiçoamento da habilidade de leitura crítica do mundo, no momento em 

que os alunos reconhecem as variedades lingüísticas, optam e fazem uso significativo 

daquela que se apresenta a adequada para determinada situação. O universo semântico que 

descobrem é infinito e isso lhes dá prazer.  

A identificação com a língua materna não é um processo isolado; pelo contrário, é um 

processo dinâmico, social, que evolui ininterruptamente pela interação verbal entre os 

emissores/receptores, e cuja essência reside na significação que adquire no contexto social 

em que está inserida. A língua não é um produto acabado, não é uma herança que passa de 

geração a geração, ou, como explica BAKHTIN (1997:108): os sujeitos não 'adquirem' sua 

língua materna, mas é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da 

consciência. 

 Na prática da língua viva, o jovem aluno, longe de compreender os fatos lingüísticos 

em evolução e de perceber a carga semântica das palavras, distancia-se cada vez mais da 

língua culta, não reflete sobre sua própria língua, não sabe ser crítico, uma vez que o ser 

humano apenas reage à palavra que desperta nele ressonâncias ideológicas ou engajadas à 

sua existência. Sem conseguir associar o que está escrito nos livros com a sua realidade, 

muitas vezes o aluno se limita a decorar listas e regras para devolvê-las nas avaliações 

formais, em busca de uma nota satisfatória. 
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É o que nos afirma LUFT (1998:49): 

 
Não deve surpreender que os jovens saiam da escola convictos de que a língua é 
coisa complicada. Convicção escolar que permanece na idade adulta, mesmo 
entre pessoas de cultura. Dominam sua língua desde crianças, falam 
fluentemente, mas assustam-se assim que as interpelamos ou pomos em dúvida 
sua segurança. Intimidam-se, dizem: ‘Não sei Português, é a língua mais difícil 
do mundo’. Em suas mentes, ‘saber português’ é trazer de cor muitas e muitas 
regras de Gramática. 

 

 

  Cada comunidade de homens e mulheres serve-se de uma língua. Ora, 

ensinar língua portuguesa para nativos é uma tarefa complexa, não só pela competência 

inata que cada um traz consigo ao ir para a escola, mas principalmente quando a escola, 

embora forçosamente, centra-se no ensino da modalidade culta dessa língua. É sobre essa 

complexidade que este trabalho vai refletir, elencando subsídios teóricos que fortaleçam 

minha prática docente. 

 
Educador e educando estão inseridos, agem e interagem num universo vivo de 

comunicação, recebendo a influência dos mais complexos e sofisticados meios de 

transmissão, armazenamento e produção da linguagem, numa realidade pós-moderna em 

que os novos paradigmas das ciências lingüísticas consideram o aluno como um sujeito 

ativo, construtor de sua linguagem, em interação com a própria língua, com aqueles que a 

utilizam e com as condições históricas e sociais de sua utilização. Ao considerar o aluno de 

hoje, afirma SOARES, in BASTOS (1998:59): 
 

[...] o aluno que, na perspectiva associacionista, seria um sujeito dependente de 
estímulos externos para produzir respostas que, reforçadas, conduziriam à 
aquisição de habilidades e conhecimentos lingüísticos, passa a ser considerado 
sujeito ativo que constrói suas habilidades e conhecimentos da linguagem oral e 
escrita em interação com os outros e com a própria língua, objeto do 
conhecimento, em determinadas circunstâncias de enunciação e no contexto das 
práticas discursivas do tempo e espaço em que vive. 
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 Nessa perspectiva, torna-se tarefa imprescindível vincular a prática docente ao 

universo do aluno, partir dele e a ele articular estudos de vocabulário, semântica, sintaxe 

elaborada, recursos e técnicas de expressão, interpretação e produção de textos. Enfim, 

longe de assumir uma sobrecarga teórica, trata-se de aceitar o desafio de uma prática 

significativa da língua materna, na qual se destaca o papel da gramática internalizada, 

reflexiva, alicerçada na competência inata. Portanto, um dos objetivos específicos deste 

trabalho é ressaltar o papel da gramática reflexiva na construção de um conhecimento 

lingüístico significativo.  

Considerando os objetivos propriamente cognitivos do ensino, além da 

formação de atitudes, constitui-se objetivo específico da atividade relatada, propiciar ao 

aluno condições para que se aproprie de sua língua, conhecendo suas variedades e 

descobrindo seu universo semântico, de tal forma que a língua lhe sirva de instrumento para 

uma leitura crítica de seu mundo, capaz de ajudá-lo em sua libertação. Nesse sentido, a 

estratégia sugerida e descrita neste trabalho visa contribuir como uma alternativa didática 

para a construção desse conhecimento. 

A atividade relatada é fruto de observação sistemática do trabalho de pesquisa 

feito pelos alunos, desde sua identificação com o tema até a articulação desse tema como 

produto final em sua comunicação oral e em sua produção escrita. A avaliação desse 

produto final baseia-se não só em atividades desenvolvidas pelos alunos, como na própria 

observação ao longo do processo de construção do conhecimento. 

A estrutura do trabalho compõe-se de quatro capítulos, mais as 

Considerações Finais. O primeiro capítulo: "Linguagem: traço essencial da natureza 

humana" – constitui-se no embasamento teórico. Parte de uma reflexão sobre a linguagem 

humana, enquanto expressão da vida real, conduzindo as observações na busca da 

compreensão dos problemas que cercam a aprendizagem significativa da língua materna e 

na constatação da dicotomia entre a modalidade culta da língua e a modalidade coloquial, 

efetivamente usada pelos alunos em seu cotidiano. Em seguida, faz-se uma abordagem 

filosófica da educação e uma análise crítica da ideologia contida na própria aprendizagem 

da língua materna. Supondo-se um sujeito em ação reflexiva sobre a linguagem, investe-se 

em uma concepção dialógica e interacionista da linguagem e em uma concepção 

construtivista da educação, concepções estas que acredito adequadas, uma vez que desloco 
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o ensino da língua do plano metalingüístico para o uso efetivo dessa língua, articulada por 

sujeitos ativos no processo constitutivo da linguagem. O capítulo fecha-se sobre seu tema – 

a linguagem humana, apresentando uma abordagem teórica do sistema lingüístico que é a 

língua e sua manifestação verbal em sua unidade fundamental - a palavra. Interessa-nos, 

sobretudo, a palavra significativa, com força semântica, instrumento cultural capaz de 

intervir na realidade. 

 O segundo capítulo: "Língua culta: inimiga ou aliada?” – caminha por entre as 

variedades da língua. O prestígio social da linguagem, associado ao poder político-social; 

as variações regionalistas decorrentes de fatores geográficos; as diferenças lingüísticas 

provocadas por fatores externos, oriundos do próprio nível sócio-cultural dos usuários 

nativos; ou mesmo as mudanças de situação de comunicação e variação de registros, tudo 

concorre para que se altere o tradicional conceito certo/errado, em que se consideram 

apenas os paradigmas da gramática tradicional como corretos. De qualquer forma, o que se 

pretende ressaltar é que o usuário culto de uma língua deve conhecê-la em suas variantes e 

dominá-la o suficiente para que possa adequar suas variações às diversas situações 

comunicativas. O papel da escola pauta-se, portanto, nessa possibilidade de acesso às 

variações lingüísticas, não confundindo o ensino da língua com o ensino do seu dialeto 

padrão. Nesse contexto, vale a pena abordar o papel da gramática, ressaltando a 

competência gramatical inata que todo o aluno traz consigo para a escola como usuário 

nativo na língua. O capítulo fecha-se mais uma vez sobre sua temática: a variante culta da 

língua portuguesa, orientada por uma gramática flexível e dinâmica, articulada ao 

universo real do aluno.  

No terceiro capítulo, “Praticando a complexidade da língua. Gramática, 

sim. Gramaticalismo, não!” – as observações avançam sobre o ensino da língua 

materna. Perdendo muitas vezes de vista o foco a que se deve dirigir, a escola caminha na 

contramão, trabalhando atividades vinculadas ao domínio de normas prescritivas. O 

relacionamento entre a língua materna e seu dialeto padrão, à proporção que concorre para 

a preservação do mito da boa linguagem, separa ainda mais a teoria da prática. 
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A construção contínua de um saber articulado à prática viva da língua pressupõe 

desde a aceitação do erro e da descoberta como possibilidades construtivas, até a 

aceitação do que se considera erro no processo de construção do conhecimento da língua 

materna, especificamente em sua modalidade culta. Nesse contexto, é indispensável um 

ensino capaz de filtrar para os alunos uma realidade da língua em que as variações têm 

novos valores sociais. Além disso, é preciso levar os alunos à compreensão real dessas 

variações, determinadas pelo seu uso adequado às situações de comunicação.  

A mudança de postura é um desafio. A atualização com as polêmicas posições 

que envolvem o conflito língua culta/popular; a constatação das investidas da oralidade e de 

novas possibilidades para a escrita; a observação de certos fenômenos da linguagem − na 

mídia, por exemplo − refletindo comportamentos novos da linguagem do Brasil, tudo isso é 

pressuposto básico para que o ensino da língua materna aceite o desafio de caminhar na e 

com a contradição. 

No quarto capítulo: “O relato da experiência” − são descritos 

sistematicamente todos os passos da atividade em questão, a partir da prática docente, de 

forma a dar consistência a uma possibilidade e vida a uma estratégia de construção do 

conhecimento. As amostras ilustrativas, a caracterização da realidade, a proposta 

pedagógica que norteia a escola e o registro da avaliação que acompanha a atividade 

relatada estão contidos neste capítulo, centrado fundamentalmente na articulação do 

ensino/aprendizagem da modalidade culta da língua portuguesa com a realidade pós-

moderna que envolve o cotidiano do aluno. Tecnologia, mídia, revistas, estrangeirismos, 

“erros” coloridos, atraentes ou apelativos: é um pouco do pós-modernismo adentrando a 

sala de aula. A língua culta, vinculada a essa realidade significativa, não mais é tomada 

como instrumento de segregação lingüística que perpetua a diferença entre oprimido e 

opressor. Ao contrário disso, respeitado o saber prévio de cada um, passa a ser usada pelo 

aluno significativamente, na prática de compreensão e interpretação do mundo, como 

instrumento de acesso que lhe garante o direito de ampliar e enriquecer seu patrimônio 

lingüístico inicial, de tal forma que a educação lingüística ajude-o em sua libertação. 

As "Considerações finais" sintetizam as idéias contidas neste trabalho sob a 

perspectiva de um fazer docente reflexivo. 
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CAPÍTULO I: LINGUAGEM: TRAÇO ESSENCIAL DA 

NATUREZA HUMANA 

 
As palavras são sombras das coisas. 

(Mas devemos defender-nos de toda palavra, de 

toda linguagem 

que nos desfigure o mundo, 

que nos separe das criaturas humanas, 

que nos afaste das raízes da vida). 

(Érico Veríssimo) 

 
1.1.A. Linguagem: expressão da vida real. 

 
  Sendo instrumento de comunicação e mantendo relação dialética com o saber, a 

linguagem, antes de tudo, constitui-se em produto humano. Portanto, a palavra apartada do 

mundo e das criaturas humanas é perigosa. É nesse sentido que Érico Veríssimo abre este 

capítulo: afastemo-nos dela, aconselha-nos o regionalista, pois a verdadeira palavra é a 

realidade fundamental da linguagem e, como tal, constitui-se pelo fenômeno social da 

interação verbal. 

A linguagem, traço essencial do ser humano, é uma aptidão própria da espécie 

humana, de base inata, biológica; está associada com a atividade mental e é ativada pelo 

meio social. Dentro de um contexto concreto, a linguagem se realiza historicamente como 

ação humana mediada pelo processo da interação.  

  Levando-se em conta que a linguagem é prática humana, não podemos 

considerá-la apenas como instrumento de comunicação entre os sujeitos de uma 

comunidade. Mais que isso, a linguagem é uma forma de cultura que se manifesta como 

atividade livre e criadora, carregada de significado, realizada no mundo de forma material. 

Como nos explica FIORIN (2000:06): ela [A linguagem] é uma instituição social, o veículo 

das ideologias, o instrumento de mediação entre os homens e a natureza, os homens e os 

outros homens. 
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Pensar a linguagem é pensar historicamente, é pensar em interação humana e 

essa interação é rica a tal ponto que pressupõe troca, crescimento, ideologia, historicidade e 

transformação. Com CÂMARA (1989:22) aprendemos que os seres humanos criam na 

linguagem ‘um mundo’ ou ‘cosmos’. Assim, eles têm uma compreensão do espaço que 

habitam e essa compreensão comum concretiza-se por meio da língua. Os homens e 

mulheres de uma comunidade servem-se de um sistema de linguagem, ou língua, não só 

como sistema comunicativo, mas também como instrumento de representação, criação e 

recriação do mundo. 
De acordo com SAPIR (1980:23), o material básico da linguagem: o 

desenvolvimento do sistema fonético nítido, a associação específica dos elementos vocais 

com os conceitos e a provisão delicada de expressões formais para toda sorte de relações 

realiza-se rígida e sistematicamente em qualquer língua conhecida e esse desenvolvimento 

lingüístico acompanha o crescimento histórico de uma cultura, ou seja, a verdadeira 

substância da linguagem constitui-se pelo fenômeno social da interação verbal em uma 

dada situação comunicativa e em um contexto sócio-histórico e ideológico.  

Segundo BECHARA (1999:28), a linguagem se realiza historicamente 

mediante sistemas de isoglossas (ou línguas), comprovados por uma comunidade de 

falantes, ou seja, de acordo com a tradição lingüística de uma comunidade histórica. Assim, 

não existe língua desacompanhada de sua referência histórica: só há língua portuguesa, 

língua francesa, língua inglesa, etc., uma vez que a dimensão histórica da linguagem 

coincide com a própria historicidade do homem. BECHARA afirma (1999:29): 
 

A linguagem humana articulada se realiza de maneira concreta por meio de 
formas específicas chamadas ‘atos lingüísticos’ que se organizam em ‘sistemas 
de isoglossas’ (isos=igual; glossa=línguas) denominados tradicionalmente 
‘línguas’. Embora o ato lingüístico, por sua natureza, seja individual, está 
vinculado indissoluvelmente a outro indivíduo pela natureza finalística da 
linguagem, que é sempre um falar com os outros (...). 

 

De natureza essencialmente coletiva, a língua é produto cultural, mas ao mesmo 

tempo é parte integrante e condição de subsistência dessa cultura. CÂMARA (1989:22) 

define a língua, em face do resto da cultura, como: 1) o seu resultado, ou súmula, 2) o meio 
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para ela operar, 3) a condição para ela subsistir. E mais ainda: só existe para tanto. A sua 

função é englobar a cultura, comunicá-la e transmiti-la através das gerações. 
 
  

  Com BAKHTIN (1997:35) aprendemos que, sem a linguagem, não poderíamos 

falar em psiquismo humano, mas apenas em processos fisiológicos ou nervosos, não 

esclarecidos pela consciência, desprovidos do sentido que os signos lhe conferem. A 

existência do signo materializa a comunicação social. É na linguagem que o papel contínuo 

da comunicação social como fator condicionante aparece de maneira clara e completa. A 

palavra, como signo social, funciona como instrumento da consciência. Segundo 

BAKHTIN (1997:35): 

 

A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 
organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o alimento da 
consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica 
e suas leis. A lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da 
interação semiótica de um grupo social (...). Fora desse material há apenas o 
simples ato fisiológico (...).É preciso fazer uma análise profunda e aguda da 
palavra como signo social para compreender seu funcionamento como 
instrumento da consciência. É devido a esse papel excepcional de instrumento da 
consciência que a palavra funciona como elemento essencial que acompanha 
toda criação ideológica, seja ela qual for. 

 
 

A linguagem é ação social que transforma a sociedade; é trabalho humano 

realizado na interação social, buscando atribuir significação ao real vivido e, a partir daí, 

descrevê-lo, exprimi-lo e representá-lo. Nessa busca de significação da realidade, 

interagindo com o outro, a consciência se materializa numa expressão estruturada (a 

palavra, por exemplo), objetivando-se numa ação dentro do processo de inter-relação social 

e transformando-se numa força real. Essa realidade da consciência é a linguagem. Explica-

nos BECHARA (1999:28): Entende-se por linguagem qualquer sistema de signos 

simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar idéias e 

sentimentos, isto é, conteúdos da consciência. 
 

Dentro dessa prática viva de comunicação social a língua se apresenta como 

uma "corrente evolutiva ininterrupta" 1, onde emissor e receptor servem-se dela para suas 

                                                           
1Para maiores detalhes, consultar BAKHTIN (1995. Cap. V) 
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necessidades enunciativas concretas, ou seja, reconhecendo e compreendendo a palavra 

carregada de significado, utilizada dentro de um contexto concreto preciso. 

Seguindo a orientação de BAKHTIN (1997:93), não se deve confundir 

descodificação (compreensão) com identificação. O sinal é identificado, é uma entidade 

imutável, não pertence ao domínio da ideologia, faz parte do mundo dos objetos técnicos. O 

signo é descodificado (compreendido), possui mobilidade específica. Portanto, o que 

constitui a descodificação da forma lingüística não é o reconhecimento do sinal, mas a 

compreensão da palavra no seu sentido particular, em um contexto. Trata-se de uma 

relação dialética: a sinalidade e a identificação existem na língua, mas não como 

constituintes absolutas dela. Para os membros de uma mesma comunidade lingüística, o 

sinal, na língua materna, é dialeticamente deslocado, absorvido pela nova qualidade do 

signo, isto é, da língua como tal. 

Na verdade, na língua viva, as palavras emitidas ou recebidas por usuários de 

uma mesma comunidade lingüística constituem-se em valores existenciais desses usuários e 

vivificam-se em uma cadeia significativa de estímulos e respostas ativas entre eles. 

Portanto, a palavra possui conteúdo ideológico e a língua, prática da comunicação social, é 

inseparável da vida.  Na medida em que a linguagem materializa-se como prolongamento 

do homem, ela se torna o "sistema-suporte"2 das representações ideológicas. Portanto, o 

sistema lingüístico, esvaziado de seu conteúdo ideológico, traduz-se apenas como sinal e 

não mais como signo da linguagem.  

As palavras se tornam signos quando adquirem valor e significação dentro de 

determinada época e grupo social específico, vinculadas às condições sócio-econômicas da 

comunidade. Os signos são produtos da interpretação da realidade, de um grupo lingüístico, 

num processo de interação social contextualizado histórica e socialmente. A criação de 

signos fundamenta-se numa base ideológica e só adquire sentido se vinculada a ela. O 

produto da interação das forças sociais constitui-se na palavra, no momento da expressão. 

A reflexão lingüística que leve à postulação da língua como sistema de formas 

normativas pressupõe a passividade, abre caminho para a aprendizagem de uma língua 

estrangeira (nunca a materna) e serve também para a conservação escrita dos estudos 

lingüísticos de línguas mortas, mas nada tem a ver com a compreensão da linguagem. 

                                                           
2 Para maiores detalhes, consultar SANTAELLA (1996:247). 
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Mesmo os escritos antigos, que servem de estudo aos filólogos-lingüistas, detêm em si um 

vínculo com a esfera real, com o processo histórico que os definiu. Como explicita 

BAKHTIN (1997:98): 
 

  Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma 
resposta a alguma coisa que é construída como tal. Não passa de um elo da 
cadeia dos atos da fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava 
uma polêmica com elas, conta com as reações ativas da compreensão, antecipa-
as. Cada inscrição constitui uma parte inalienável da ciência ou da literatura ou 
da vida política. Uma inscrição, como toda enunciação monológica, é produzida 
para ser compreendida, é orientada para uma leitura no contexto da vida 
científica ou da realidade literária do momento, isto é, no contexto do processo 
ideológico do qual ela é parte integrante. 

 
 

  Dessa forma, qualquer abordagem da língua culta desvinculada da esfera real, 

como um todo isolado que se basta a si mesmo, alimenta uma compreensão ideológica 

totalmente passiva. Pelo contrário, a abordagem vinculada a um contexto lingüístico e real, 

alicerça a compreensão relativa ao sentido e ao tema da palavra, estimulando respostas 

ativas. 

 

1.2. Ideologia e linguagem. 
 

A abordagem filosófica da educação pode nos oferecer subsídios para a 

compreensão e constatação dos problemas pedagógicos que cercam a aprendizagem 

sistemática da língua materna. Por isso, lançamos mão dela, assim como da lógica dialética 

que ajuda a conduzir nosso raciocínio na busca de uma alternativa para a superação dos 

problemas que decidimos enfrentar neste trabalho. 

  A responsabilidade na prática educativa implica, além da competência 

científica, um comprometimento com a natureza humana. Como afirma FREIRE (1996:43): 

não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. Em suas relações 

com a realidade, homens e mulheres criam, recriam, temporalizam os espaços geográficos, 

fazem cultura, sentem-se desafiados e, à medida em que respondem aos desafios, alteram e 

dinamizam seu mundo. Nesse processo, vão-se conformando as épocas históricas. O ser 

humano deve participar dessas épocas, decidindo, humanizando-se e tornando-se sujeito de 
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seu próprio mundo. Daí a importância de uma educação comprometida com a humanização 

do homem, e, segundo FREIRE (1996:44): desvestida da roupagem alienada e alienante, 

seja uma força de mudança e de libertação.  

O ser humano é ser essencialmente histórico, social, de relações, sujeito de seu 

próprio mundo, em recriação permanente. Quando se lhe nega o direito de participar da 

História como sujeito, impondo-lhe doutrinas ou crenças, impedindo-o de pensar, estamos 

colaborando para sua alienação. As classes sociais sobrevivem, muitas vezes, dessa 

negação de um pensar crítico, assim mantendo seu poder e privilégios. Afirma CHAUÍ 

(1980:79-80): 
 

 A alienação é um processo ou o processo social como um todo. Não é 
produzida por um erro da consciência que se desvia da verdade, mas é resultado 
da própria ação social dos homens, da própria atividade material quando esta se 
separa deles, quando não podem controlá-la e são ameaçados e governados por 
ela. 

 
Assim, como educadores, não podemos supor que apenas criticando a alienação 

impediremos que o aluno nela se insira, modificando seu modo de pensar e transformando 

suas condições reais de existência. Pelo contrário, a transformação exige que o sujeito se 

aproprie do seu lugar na realidade e nele perceba-se como parte interativa de uma 

totalidade. A visão parcializada da realidade social rouba do ser humano a possibilidade de 

uma ação autêntica sobre essa realidade e favorece a manutenção da ideologia dominante, 

uma vez que, enquanto focalista, as pessoas não percebem o caráter ilusório da ideologia, a 

maneira pela qual ela oculta o "como" a realidade foi produzida. Conforme SANTAELLA 

(1996:215): Numa sociedade de classes, a ideologia dominante busca conformar os 

homens à imutabilidade do sistema para garantir sua reprodução e preservação. O papel 

mais saliente da ideologia é o de cristalizar as cisões da sociedade, fazendo-as passar por 

naturais. 

  À medida que se mantêm, no trabalho docente, atividades fragmentadas e 

dissociadas da realidade, estamos acentuando o caráter parcial e superável da ideologia, 

tirando do aluno a oportunidade de uma aprendizagem significativa, o que equivaleria a 

tirar-lhe o direito à humanização. Dessa forma, nada mais teríamos a fazer, a não ser 

constatar, resignadamente, que a desumanização é vocação histórica de homens e mulheres. 

FREIRE (1998b:30) alerta que a luta pela desalienação e humanização dos seres somente é 
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possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é destino 

dado, mas resultado de uma ‘ordem’ injusta que gera a violência dos opressores e esta, o 

ser menos. 

Ao ultrapassarmos uma metodologia fragmentada, desarticulada da realidade, 

dando ao nosso aluno a oportunidade de comunicar-se com profundidade e consciência, 

estamos também elevando a prática educativa, como considera SAVIANI (1980:10): do 

nível do senso comum ao nível da consciência filosófica.Estritamente ligado à ideologia, o 

senso comum reduz as ações humanas a um mecanicismo impensado, acrítico, carregado de 

valores tradicionais, crenças e preconceitos. Assim, a classe dominante atua sobre a 

dominada, impedindo que esta se organize como classe. SANTAELLA (1996:219) 

reivindica: 

 

O que o senso comum entende por realidade? Via de regra, ignora a inevitável 
opacidade das relações sociais, pois estas são estruturas complexas que não se 
dão a conhecer através da mera percepção ou vivência imediatas. Não há dúvida 
de que os homens sofrem os efeitos objetivos da ação dessas estruturas, mas 
confundem a simples apreensão das aparências das relações sociais com o que 
chamam realidade. 

 
Dessa forma, para explicar a ordem social e as relações que as pessoas mantêm 

entre si, surge a ideologia, elaborada a partir das formas fenomênicas da realidade e 

expressando sempre o ponto de vista de uma classe a respeito dessa realidade. Sendo um 

fato social, contida no objeto, a ideologia existe independentemente da consciência dos 

agentes sociais, não sendo um conjunto de idéias falsas, mas um fato social, uma visão de 

mundo, uma maneira pela qual determinada classe social justifica e explica a ordem social. 

Portanto, cabe-nos entender a educação como instrumento de mudança para, conforme 

sugere SAVIANI (1980:11): 
 

[...] desarticular dos interesses dominantes aqueles elementos que estão 
articulados em torno deles, mas não são inerentes à ideologia dominante e 
rearticulá-los em torno dos interesses populares, dando-lhes a consistência, a 
coesão e a coerência de uma concepção de mundo elaborada, vale dizer, de uma 
filosofia”ou “trabalhar o senso comum de modo a extrair o seu núcleo válido (o 
bom senso) e dar-lhe expressão elaborada com vistas à formulação de uma 
concepção de mundo adequada aos interesses populares. 
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Sob essa perspectiva, a educação assume papel fundamental, agindo 

diretamente no processo de construção do pensamento concreto do homem, ou na 

apropriação, pelo pensamento, do real-concreto. Em outras palavras, o pensamento passa 

do empírico (senso comum) ao concreto (consciência filosófica). O real-concreto é ponto 

de partida para a construção do pensamento, mas também é ponto de chegada, ou seja, o 

concreto é histórico e se realiza na práxis.3 Portanto, a reflexão que se constitui em 

pensamento filosófico é a que examina o problema, analisa-o cuidadosamente como uma 

situação de impasse na existência humana, retoma-o, numa busca persistente de seu 

significado. Essa reflexão filosófica exige um aprofundamento na compreensão dos 

problemas e, dialeticamente, insere esse problema no contexto e o examina com rigor e 

criticidade, em função do conjunto. O sujeito é histórico; como tal, é inacabado e tem 

consciência disso, o que o faz diferente dos outros animais, inacabados mas não históricos. 

É nesse ponto que se encontram as raízes da educação.  

 

FREIRE (1998a:59) afirma: 
 

Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, 
consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença 
profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. A diferença entre o 
inacabado que não se sabe como tal e o inacabado que histórica e socialmente 
alcançou a possibilidade de saber-se inacabado. 

 
 

Conscientes de sua inserção no mundo e de seu papel histórico de transformar 

esse mundo, homens e mulheres iniciam, assim, sua produção histórica e cultural. Na 

medida em que se reconhecem como sujeitos de sua história, sua consciência se faz 

reflexiva e compromissada com esse processo dinâmico e dialético de criar e transformar o 

mundo.  

 

 Implicando-se dialeticamente, reflexão e mundo, subjetividade e objetividade, 

constituem-se na práxis humana. Para reconhecer-se como sujeito do seu mundo, o homem 

afasta-se dele, percebe como atua, reflete, insere-se na totalidade, e acaba por agir na 

realidade objetiva. Essa ação humana não seria possível se, conforme explica ainda 

                                                           
3.Para maiores informações consultar SAVIANI (1980:12-13) e KOSIK (1976:cap.I). 
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FREIRE (1998b:40): o homem não fosse um 'projeto', um mais além de si, capaz de captar 

a sua  realidade, de conhecê-la para transformá-la. 

 

1.3   “Palavra: território comum do locutor e do interlocutor.” 4  
 

A escola é um espaço livre em que é possível desenvolver atividades críticas 

que estimulem a reflexão e permitam elevar o nível cultural dos alunos na tentativa de 

torná-los conscientes de seu papel no mundo. As raízes da prática educativa encontram-se 

na práxis social e a educação só pode ser libertadora se, como explica LIBÂNEO 

(1991:32): desvendada no interior da práxis histórica de humanização, nas lutas concretas 

incessantes pela real emancipação humana.  

  A educação libertadora é, antes de tudo, dialógica. O educador não é aquele que 

se prepara, frente ao objeto cognoscível, para depois, num segundo momento, dissertar a 

respeito desse objeto para seus alunos, os quais devem arquivar as informações recebidas e 

devolvê-las posteriormente em avaliação. A educação libertadora pressupõe uma relação 

dialógica por meio da qual o educador realiza com os educandos um ato constante de 

desvelamento da realidade, possibilitando-lhes a superação do conhecimento no nível do 

senso comum, da doxa, em direção ao logos (consciência filosófica). Sujeitos de um mesmo 

processo, educador e educando crescem juntos, construindo-se, assim, um diálogo 

libertador. Mais uma vez recorremos a FREIRE (1998b:87):  
 

O diálogo libertador pressupõe a palavra que pronuncia o mundo, refletida, 
transformadora, não dicotomizada de seus elementos constituintes. Sem essa 
palavra verdadeira, não há comunicação verdadeira e sem esta não há verdadeira 
educação. 

 
 

Portanto, a partir da situação existencial é que o educador organizará o seu 

conteúdo programático. É esse momento de busca que inaugura o diálogo da educação com 

a prática da liberdade. Ser livre pressupõe o exercício consciente da cidadania, uma relação 

dialética entre a individualidade do sujeito e sua constituição social. A autoridade do 

professor fundamenta-se no discernimento dos valores e interesses definidos pela 
                                                           
4 BAKHTIN (1997:113). 
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sociedade, a fim de que o aluno se humanize. No momento em que se realiza a investigação 

do universo temático, aluno e professor traçam objetivos comuns que vão alicerçar a 

relação dialógica e o processo de construção de um saber acumulado pela sociedade em que 

vivem. São temas históricos, conectados em relação dialética com seus opostos, formando o 

conjunto crítico e dinâmico da realidade - o universo temático da época - cuja investigação 

significativa objetiva a transformação permanente dessa realidade pela transformação do 

homem. Educação e investigação temática fazem parte do mesmo processo dialógico que 

possibilita aos homens perceberem as partes significativas de um todo como dimensões 

significativas em si mesmas e como dimensões de uma totalidade. O diálogo é a base das 

atividades de uma prática educativa que leva à libertação do homem e à transformação da 

realidade. O diálogo objetiva garantir, por meio de uma práxis educativa, que se opõe à 

práxis dominadora, uma ampliação da consciência crítica. A pesquisa temática não tem por 

objetivo apenas a leitura da língua, mas a re-leitura coletiva da realidade social. Nela 

existem a língua, os homens que falam e as relações entre esses homens. Ora, o ser humano 

não é um animal isolado, mas vive e interage socialmente, tornando-se homem. Trata-se de 

um processo cultural, como se fosse um segundo nascimento, e, nesse processo, ele terá de 

passar por aprendizagens, desde as mais simples até as mais complexas. O primeiro 

nascimento, o biológico, garante-lhe a humanidade, mas é o segundo nascimento, o 

cultural, que lhe oferece condições de sentir-se plenamente humano. Conforme PONCE 

(1999:32): 

 

  Em processo de socialização, ainda pequenininho, o ser humano 
inicia a preparação de seu segundo nascimento, quando então nascerá para o 
mundo da cultura. Para isto, terá de passar pelo processo de aprendizado, desde 
as aprendizagens mais básicas, como andar ereto, falar, comer com instrumentos, 
etc, até as mais complexas, que deverão ser oferecidas pela educação escolar, 
pelos meios de comunicação e mídias, de um modo geral. 

 

 
  Para que esse processo de aprendizagem se efetive, é necessário um elemento 

fundamental que permita a representação do mundo e a comunicação : a linguagem. Sem 

ela, não existe memória, não existe o desenvolvimento dos conhecimentos humanos. É ela 

que garante aos seres vivos a transmissão de influências e a produção de mudanças, a 
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capacidade de gerar e consumir mensagens, num processo vivo de comunicação e 

construção da cultura. 

 

1.4 Lingüística: a complexa ciência da linguagem. 

 
O referencial teórico apresentado por todo este capítulo realimenta-se, agora, 

com a abordagem da própria ciência da linguagem, já que o ensino da gramática, focalizado 

neste trabalho, principalmente sob o ponto de vista normativo, tem se aproveitado das 

teorias lingüísticas. A lingüística, na definição apontada por CÂMARA (1999a:159): 
 

É o estudo da linguagem humana, mas considerada na base de sua manifestação 
como língua. Trata-se de uma ciência desinteressada, que observa e interpreta os 
fenômenos lingüísticos numa língua, numa família ou bloco de línguas, nas 
línguas em geral – para depreender os princípios fundamentais que regem a 
organização e o funcionamento da faculdade da linguagem entre os homens. 

  
 

Ainda sob a orientação de CÂMARA (1989:36), sabemos que a lingüística é 

uma ciência nova, firmou-se no século XIX com base no reconhecimento da mudança 

contínua da língua, opondo-se radicalmente à concepção estática dos séculos anteriores. 

Como ciência autônoma, a lingüística não se preocupou imediatamente com a descrição das 

línguas, mas pelo contrário, com sua evolução histórica. Restringiu-se, primeiramente, à 

comparação de línguas umas com as outras, com o objetivo de relacionar línguas às vezes 

distantes e separar outras às vezes geograficamente contíguas. A gramática comparativa 

indo-européia foi a primeira modalidade da lingüística e serviu de modelo par a aplicação 

do mesmo método a outras línguas. Graças ao desenvolvimento dessa gramática, surgiu, 

paralelamente, um corpo de doutrina que se preocupou em explicar a formação e a 

evolução das línguas – a lingüística histórica ou evolutiva – priorizando uma língua como 

instituição dinâmica, em constante movimento. BECHARA (1998:51) afirma: 
 

No século passado predominaram na lingüística as teorias histórico-evolutivas 
que, dentro de sala de aula, repercutiram, entre outros aspectos, na idéia de que o 
presente da língua se explicava pelo passado e que a fase atual do idioma 
resultava de uma ‘corrupção’ de fase anterior. Daí nasceu o prestígio dos 
escritores lusitanos dos séculos XVI e XVII, e, como conseqüência, a ausência 
de autoridades brasileiras, exceção feita, rarissimamente, àquelas que entre nós 
refletiam o prestígio dos usos portugueses. 
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De um modo geral, não havia em nenhuma das duas teorias (comparativa e 

histórica) a preocupação com a descrição lingüística. Esse interesse só veio à tona no século 

XX, segundo CÂMARA (1989:37), a partir do reconhecimento de que a aparente fixidez da 

língua é que permite a ela operar nos grupos humanos, como meio essencial de 

comunicação e esteio de toda a vida mental – individual e coletiva. Assim, impõe-se o 

estudo dos “estados lingüísticos”, ou “sistema da língua” − a lingüística descritiva – 

mostrando como os elementos de uma língua se estruturam e funcionam para a 

comunicação social, numa determinada situação comunicativa. 

 

De acordo com a orientação de BECHARA (1998:52), foi inspirado em 

Ferdinand de Saussure que M.Said Ali, na década de 20, redigiu as gramáticas contendo as 

modernas idéias lingüísticas sobre a “dicotomia sincronia/diacronia”, perfeitamente 

explicável num momento em que a visão exclusiva historicista dominava a descrição e o 

ensino das línguas. 

 

Segundo CÂMARA (1999b:13), ao dividir a lingüística em diacrônica 

(histórica, através dos tempos) e sincrônica (a gramática descritiva, cientificamente 

conduzida, de modo sistemático e objetivo) tinha Saussure o propósito de trazer à 

lingüística uma autonomia, ou seja, torná-la uma disciplina independente não só das 

disciplinas filosóficas da lógica e da psicologia, como também de quaisquer outras 

ciências. 

Além disso, a distinção língua (langue) e fala (parole) de Saussure exclui a 

linguagem como objeto da análise lingüística, já que, para ele, a linguagem, compreendida 

como a totalidade de todas as manifestações, torna-se tão heterogênea e contraditória, que 

é impossível fazer uma descrição dos fatos da língua tendo-a como objeto de estudo. 

BAKHTIN (1997:87) explica: 
 

 A fala, tal como Saussure a entende, não poderia ser objeto da lingüística. 
Na fala, os elementos que concernem à lingüística são constituídos apenas pelas 
formas normativas da língua que aí se manifestam. Todo o resto é ‘acessório e 
acidental’. Destaquemos esta tese fundamental de Saussure: a língua se opõe à 
fala como o social ao individual. A fala é, assim, absolutamente individual. 



 19

 
 

Reside nesse fato todo o eixo da tendência do objetivismo abstrato. De acordo 

com os princípios saussurianos, a fala opõe-se rigorosamente à língua como sistema 

sincrônico. A fala é individual e é regida por leis totalmente diferentes das que regem o 

sistema da língua. BAKHTIN (1998:87) transcreve as palavras de Saussure: Assim é que o 

‘fenômeno’ sincrônico nada tem de comum com o diacrônico. 

Em contrapartida, conforme orientação de CÂMARA (1989:45), a variedade 

sincrônica e a diacrônica se combinam dialeticamente para constituir uma lingüística 

pancrônica, ou seja, todo fato lingüístico deve ser considerado parte integrante do sistema 

dinâmico ao qual pertence e considerado na sua história. Numa síntese ampla, a 

interdependência entre estudo sincrônico (descritivo) e diacrônico (evolutivo) permite uma 

nova compreensão da evolução lingüística, assim apreciada como uma passagem de um 

estado lingüístico a outro, pela da análise das condições de reajustamentos evolutivos 
pressupostos pela estrutura de um estado lingüístico antigo. CÂMARA (1989:46) sintetiza: 

A lingüística evolutiva, ou diacrônica, e a descritiva, ou sincrônica, são autônomas, mas 

interdependentes, e se coordenam para permitir a visão lingüística pancrônica. 

Trazendo a teoria para os dias de hoje, BECHARA (1999:40) ressalta a grande 

contribuição de Saussure, destacando que a distinção entre sincronia e diacronia é a 

primeira que se deve fazer no estudo das línguas. Em princípio, sincronia refere-se à língua 

focalizada exatamente em um momento de sua trajetória histórica, sincronizada sempre 

com seus falantes e considerada no seu funcionamento no falar como descrição sistemática 

e estrutural de um só valor lingüístico (‘língua funcional’). Diacronia enfoca a língua no 

passar do tempo, ou seja, o estudo histórico das estruturas de um sistema (‘gramática 

histórica’). 

Uma língua viva não é um produto acabado, nunca está completamente pronta, 

mas, pelo contrário, se faz continuamente graças à atividade lingüística. Assim, é 

necessário considerar que uma parte da história de uma língua é a própria descrição dessa 

língua num momento de seu desenvolvimento. Portanto, à sincronia pertence não só a 

descrição das unidades do sistema de língua (gramática, propriamente dita), mas também a 

descrição das variedades da língua (consideradas em seus três aspectos fundamentais de 

diferenças internas: dialetos − no espaço geográfico; níveis de língua − nível social e 
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cultural; estilo − aspecto expressivo). Considerando-se que toda língua viva encerra um 

dinâmico percurso pela história, o aspecto sincrônico de uma língua, reconhecida em sua 

totalidade, é apenas uma abstração científica, uma forma de estudar como a língua 

funciona e o que há de constante entre dois momentos de seu desenvolvimento, mesmo que 

essa abstração seja apenas um método necessário para atingir fins práticos.  

Assim, a descrição sincrônica não abarca a história, mas a descrição diacrônica 

não pode prescindir das sincronias. É importante ressaltar que BECHARA (1999:41) sugere 

as denominações descrição e história da língua ao invés de lingüística sincrônica e 

diacrônica, pois, dessa forma, desligam-se as noções de sincronia e diacronia da 

interpretação meramente temporal, como as entendia Saussure, em cuja lição sincronia 

estava circunscrita a um só momento e diacronia a vários momentos. 

 A dicotomia langue/parole, de acordo com BECHARA (1998:53), abriu-

nos as portas da estilística e as gramáticas mais recentes puderam distinguir o uso 

idiomático do recurso estilístico, aquele selecionado pela norma vigente na comunidade, 

este inédito, episódico, quase individual, a serviço de um intuito estético. Paralelamente a 

essa visão européia, desenvolveu-se nos Estados Unidos da América a técnica da gramática 

descritiva. Bloomfield – que se opõe a Saussure – rejeita o valor significativo das formas 

lingüísticas, para não correr o risco de cair, como antigamente, na lógica e na psicologia. 

Foram elaboradas várias técnicas descritivas rigorosas e objetivas. A reação contra esse 

princípio se manifestou com Chomsky, que admite as regras gramaticais como algo inato e 

retorna, assim, às reflexões filosófico-gramaticais que têm sua fonte no pensamento 

sofístico e em Aristóteles. Explica LEROY (1971:120): 
 

 Chomsky considera que duas estruturas sintáticas formalmente idênticas 
são diferentes se não admitem as mesmas transformações. Foi Chomsky quem, 
fletindo uma vez mais o curso de seu raciocínio, fez-se promotor da ‘gramática 
gerativa’: trata-se aqui de descobrir os princípios a partir dos quais, graças a 
transformações sucessivas, pode-se não só prestar contas dos fatos realizados no 
discurso, mas ainda construir modelos hipotéticos de todas as frases de uma 
língua, modelos que seriam enunciados-chave estáveis impostos pela nossa 
constituição mental e que devem ser atribuídos à ‘estrutura profunda’ da língua, 
de que procede a ‘estrutura superficial’ obtida pelo jogo das transformações. 
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  Além disso, na vertente gerativo-transformacional, Chomsky traz para a 

lingüística moderna uma distinção fundamental entre competência e desempenho, 

semelhante à de Saussure (língua/fala). LUFT (1998:34) nos orienta para essa distinção. 

Segundo ele, à capacidade humana de se comunicar por meio de sistema de línguas, 

denomina-se competência e ao uso efetivo desses sistemas, desempenho. A competência 

pode ser universal − de linguagem − quando se refere ao domínio de um complexo de 

princípios gerais inatos que subjazem às gramáticas de todas as línguas, ou particular − de 

língua − quando se refere ao domínio do sistema de regras específicas de uma língua, 

internalizado pelos falantes, graças à convivência lingüística. O domínio desse sistema de 

regras internalizado, específico de uma língua, constitui-se no saber lingüístico de uma 

pessoa e é denominado pelo autor de gramática natural. As regras desse sistema são finitas, 

mas permitem um número infinito de construções (frases). Todas as frases bem formadas 

da língua estão previstas pelo respectivo sistema de regras da gramática natural. As regras 

geram estruturas elaboradas, que possibilitam as descrições estruturais das frases geradas. 

Pelo domínio das regras que geram as estruturas é que os falantes conseguem estabelecer 

relações de significado (semântica) e, por conseguinte, escolher as palavras adequadas para 

expressar-se bem, como pronunciá-las corretamente, graças ao domínio das regras 

fonológico-fonéticas. 

Ainda sob a orientação de LUFT (1998:36) consideramos que essa é a 

verdadeira gramática da língua, internalizada na infância, completa, capaz de comportar 

regras que não estão explícitas nos livros. De forma implícita, o sistema de regras ou 

gramática vai se desenvolvendo e constituindo o que Chomsky denomina de teoria da 

língua. Diante da exposição ao funcionamento da língua, a criança pode formular hipóteses 

que serão ou não confirmadas e apreendidas. Esse saber construído implicitamente é um 

saber imediato, sem nomenclatura, e constitui a gramática natural da fala, flexível e 

variável, espelho de costumes e usos humanos, base fundamental para controlar o ensino 

artificial da escrita. Ora, se a língua é essência de comunicação e as significações 

lingüísticas residem na base de tal comunicação, a formalização dos níveis lingüísticos, de 

acordo com os métodos da Lógica Formal, para uma análise da estrutura gramatical, deixou 

polêmicas em relação à validade de um esquema de regras editado a partir de uma língua 
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em sua aplicação a outras tantas línguas do mundo. CÂMARA (1999b:14) refere-se a essa 

polêmica: 
 

As línguas repousam numa lógica imanente e numa psicologia coletiva intuitiva, 
que a lógica, em qualquer de seus aspectos (de Aristóteles, de Descartes, de 
Stuart Mill e simbólica), e a psicologia clássica não tinham considerado. Para 
Sapir, até o estudo descritivo de uma língua é a melhor maneira de penetrar 
nessa lógica e nessa psicologia, que escapam ao estudo filosófico tradicional. 

 
 

De qualquer forma, a gramática herdou da lingüística várias renovações. 

BECHARA (1998:54) cita, por exemplo, a preocupação da gramática gerativa e 

transformacional com o estudo da sintaxe, embora até agora sejam poucos ou nenhuns os 

resultados de sua influência positiva aproveitados pela gramática escolar. Outra herança é 

a recente certeza oriunda da sociolingüística de que a língua comporta diversidades 

regionais, sociais, estilísticas, o que muda a postura tradicional do ensino da língua 

portuguesa em sala de aula. O autor afirma: 

 

[...] não se pode pensar que a realização idiomática só se faça ou só se possa 
fazer na modalidade culta, postergando de todo a modalidade coloquial, a língua 
transmitida de pais a filhos. Fez-se, ainda, a diferença entre língua escrita e 
língua oral, e prestou-se atenção a que a língua literária se pauta eminentemente 
na utilização de recursos idiomáticos para fins estéticos. 

 
 

As observações conduzem para um veredito: a gramática deve ser ensinada na 

escola, ela é a sustentação que assenta o uso da língua materna, mas o que tem acontecido 

nas escolas é a imposição de uma gramática normativa em detrimento de uma gramática 

descritiva. De acordo com CÂMARA (1999b:16), o que se faz é uma confusão entre as 

duas disciplinas correlatas mas independentes, ou seja, fundamenta-se o ensino em uma 

lingüística sincrônica, com preocupações normativas.  

A gramática normativa depende da lingüística sincrônica, já que a 

regulamentação se faz a partir de uma realidade social. No entanto, não é só nessa realidade 

histórica que a língua varia. Assim, a norma não pode ser rígida e uniforme, mas elástica e 

contingente, de acordo com a situação social específica. A variabilidade da língua não pode 

aceitar, no ensino da língua materna, o estabelecimento de juízos de valor que desconheçam 

essa mutabilidade, seja ela histórica, social, biológica, ou mesmo estilística. Quando há esse 
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desconhecimento, o lingüista sincrônico se insurge contra o gramático normativo ou o 

professor de língua, uma vez que a imposição de regras praxistas não constituem 

lingüística. Justificando essa afirmação, CÂMARA (1999b:16) afirma que ambos: 
 

Corrigem às cegas, sem tocar no ponto nevrálgico do procedimento lingüístico 
que querem corrigir e com isso só criam confusão e distúrbio. Partem do 
princípio insustentável de que a norma tem de ser sempre a mesma, e fixam um 
padrão social altamente formalizado como sendo o que convém sempre dizer. 

 
 

A gramática normativa tem o seu lugar na sala de aula, um lugar garantido pela 

imposição de ordem prática, dentro da sociedade, no uso efetivo da língua em determinadas 

situações: uma lingüística aplicada a um fim de comportamento social, enquanto que a 

gramática descritiva se caracteriza por ser uma disciplina da lingüística pura, 

desinteressada, que mantém a seu lado uma disciplina normativa, correlacionando-se a esta, 

contendo-a, mas sem com ela se confundir. Ainda sob orientação de CÂMARA (1999b:16): 
 

Se a língua é variável no espaço e na hierarquia social, ou ainda num mesmo 
indivíduo conforme a situação social em que se acha, a gramática descritiva 
pode escolher o seu campo de observação. Se ela tem em vista o ensino escolar, 
a escolha está de certo modo predeterminada. A descrição não tomará por base, 
evidentemente, uma modalidade popular ou remotamente regional. Muito menos 
vai assentar num uso elaborado e sofisticado, como é, por exemplo, a língua da 
literatura. Partirá do uso falado e escrito considerado “culto”, ou melhor dito, 
adequado às condições “formais” de intercâmbio lingüístico [...].  

 
 

No ensino da língua materna, portanto, a gramática normativa está 

implicitamente objetivada, uma vez que é função da escola colocar o aluno em contato com 

uma modalidade culta da língua, ou seja, o campo de observação focalizado pela gramática 

descritiva é o modelo padrão da língua, imposto por convenções de ordem prática de 

comportamento social.    
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CAPÍTULO II: LÍNGUA CULTA: INIMIGA OU ALIADA? 

 
 

Pronominais 

 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

 

Mas o bom negro e o bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro 

 

(Oswald de Andrade) 

 
2.1.  Língua: uma linguagem em ebulição. 

 
Realizando-se historicamente, a linguagem se apresenta sob a forma de língua, 

ao acompanhar a tradição lingüística de uma comunidade de sujeitos falantes/ouvintes. A 

língua constitui-se num fato social que só possui existência concreta nas relações sociais, 

dentro de uma determinada situação da realidade. Assim, na interação entre os homens, 

nesse estar com os outros como parte de uma comunidade, a língua ganha significações 

diferenciadas, tantas quantos forem os contextos.  

 

Uma língua não pode ser compreendida longe de seu horizonte social; daí estar 

acompanhada de sua referência histórica (língua portuguesa). Portanto, a língua está 

presente em todos os atos de compreensão e de interpretação do mundo. LUFT (1998:47) 
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afirma: A linguagem é uma prática. As línguas existem para com elas praticarmos a 

comunicação e interpretarmos o mundo. 

 

A língua, em suas variedades, sempre foi motivo de preocupação de autores 

consagrados da literatura. Para ilustrar este capítulo, recorremos a Oswald de Andrade. A 

colocação enclítica do pronome é uma das regras da norma culta que muito incomoda o 

aluno. Se o uso do falante brasileiro é proclítico, por que a insistência em uma norma 

lusitana enclítica? É o que podemos observar no poema que abre o capítulo, nas críticas e 

mesmo na linguagem usada por vários escritores renomados de nossa literatura. LUFT 

(1998:91) comenta: 

Para a colocação dos pronomes, por exemplo, em vez de derivar a teoria, ou as 
regras, do USO DOS FALANTES 1(cultos, se se der preferência à linguagem 
culta para fins escolares, o que é compreensível), impõem-se ainda hoje, no 
Brasil, regras de colocação lusitana. Há até o ingênuo constatando que ‘para os 
portugueses não existe problema, pois habitualmente observam as regras’. 
Assim, com base em despropósitos como esse, gramáticos e professores 
brasileiros se empenham em corrigir colocações de pronomes... à brasileira. E 
entre outras regras de colocação, corre aquela das palavras que “atraem” 
pronomes. [...] Fraco metaforismo gramatical.  

 
 

Ora, se a língua existe para que homens e mulheres dela se apropriem e com ela 

pratiquem a comunicação e interprete o mundo, é necessário que o aluno crie uma certa 

intimidade com a sua própria língua. Conhecimentos dissociados da prática não 

concorrerão para essa proximidade, principalmente se estiverem dissociados do universo do 

aluno e de um uso prático imediato no seu cotidiano. 

A língua utilizada por uma comunidade reflete a civilização atual, é dinâmica e 

acompanha o desenvolvimento da nação. Constituindo-se num espaço cultural, 

historicamente relacionado, a língua praticada, reconhecida pelos falantes nativos e por 

falantes de outras línguas, encerra em si várias tradições lingüísticas, análogas ou 

divergentes, mas sempre relacionadas historicamente, ou seja, é a língua histórica. Dentro 

dessas diversidades lingüísticas há uma homogeneidade quanto ao dialeto e ao estilo, 

embora essa homogeneidade não consiga ser totalmente unificada, por mais comum que a 

língua se apresente na prática dos falantes. É a língua funcional, conforme BECHARA 

                                                           
1 Uso do autor.  
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(1999:38): 
 

Todo falante de uma língua histórica é plurilíngüe, porque domina ativa ou 
passivamente mais de uma língua funcional, embora não consiga nunca saber 
toda a extensão de uma língua histórica; e o sucesso da educação lingüística é 
transformá-lo num ‘poliglota’ dentro de sua própria língua nacional. 

 
Assim, uma língua que acompanha o desenvolvimento da nação que representa, 

como a portuguesa, não pode apresentar um único estilo de uso, uma vez que essa 

característica pertence à língua morta. Esse tipo de língua funciona como veículo de 

comunicação em comunidades específicas, para fins específicos, como é o caso do latim. 

Caracteriza-se basicamente pela imutabilidade, pela permanência de um ou de poucos 

estilos dentro da prática determinada a que se destina. Segundo LUFT (1998:40), toda 

língua é um sistema de usos e costumes verbais; espelha os demais usos e costumes 

humanos. Não há língua viva estática; estáticas, imutáveis, petrificadas, são as línguas 

mortas, que estudamos para conhecer o passado, sua arte ou história, etc. 

A língua portuguesa é uma língua viva, mutável, e, como tal, acompanha o 

ritmo vertiginoso do desenvolvimento da nação brasileira, refletindo seus usos e costumes. 

Portanto, considerar apenas um de seus estilos de uso, focalizando a sua aprendizagem sob 

uma carga teórica carregada de conhecimentos muitas vezes inúteis para a sua prática 

efetiva, é querer rotulá-la com a imutabilidade e com a unificação que ela, como língua 

viva está longe de ter; é roubar-lhe a essência do dinamismo e da variabilidade; é querer 

tirar-lhe a vida, pois que, conforme CUNHA (1985:85): a petrificação lingüística é a morte 

letárgica do idioma. 

Existem variedades lingüísticas. E variedade lingüística pressupõe diferença, 

diversidade lingüística, mas não deficiência. Como já foi citado anteriormente, nem dentro 

de uma mesma comunidade consegue-se uma língua homogênea e unificada. Existem 

diferenças geográficas e sociais envolvendo as pessoas que utilizam uma mesma língua, e, 

conseqüentemente, surgem as variações lingüísticas: os dialetos regionais, as diversidades 

entre linguagem oral e escrita, os níveis de linguagem, o registro formal e o coloquial, a 

língua culta ou padrão e a popular, etc. SUASSUNA (1999:106) orienta para o fato de que 

as variedades lingüísticas acontecem não só na ação interindividual, mas também nos 

diferentes usos que um mesmo indivíduo faz de sua língua.  
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Assim, dentro do quadro de variação lingüística, entre as diversas modalidades 

da língua, uma adquire prestígio e passa a ter um status oficial, seja por associação com a 

escrita ou com a classe dominante. Considerando-se que uma amostra da língua 

corresponde à língua de todos, mantém-se uma visão elitista da língua, transformando-a em 

mais um fator de diferenciação social e disseminando relações lingüísticas de dominação, 

sem atentar, como seria devido, para a legitimidade da norma.  

Conforme PRETI, in BASTOS (1998:90):  
  

  Seria preciso, sobretudo, entender que a transformação lingüística 
que se opera num país como o Brasil é o resultado de grandes transformações 
sociais, de um processo mais amplo de democratização, do desaparecimento da 
censura na linguagem escrita dos meios de comunicação, a tal ponto que as 
variantes populares se introduzem nas falas cultas, na linguagem dos jornais e 
não são mais identificadas como formas de menor prestígio social, antes fazem 
parte normal da linguagem espontânea e se tornam opções bem aceitas, porque 
já existe expectativa para elas. 

 
 

De qualquer forma, considerar-se uma variedade melhor que outra, ou 

conceituar-se como erro o uso de uma variedade diferente da padrão, ou ainda legitimar-se 

uma variedade lingüística por ela pertencer à linguagem literária consagrada ou à classe 

dominante, apenas caracteriza uma posição preconceituosa e inaceitável. Segundo 

SOARES (1999:41): 

 

[...] os preconceitos sociais, que valorizam certas regiões do país em detrimento 
de outras, determinados contextos, em relação a outros, alguns grupos sociais, 
em oposição a outros, levam leigos e até especialistas a atribuir superioridade a 
certos dialetos regionais, a certos registros e, sobretudo, a certo dialeto social, 
criando-se assim, estereótipos lingüisticamente inaceitáveis. Do ponto de vista 
lingüístico, ou sociolingüístico, o conceito de ‘deficiência lingüística’é um 
desses estereótipos. [...] 

 
Não se pode falar em superioridade ou em inferioridade entre língua, ou entre 

dialetos, ou entre registros. São apenas diferenças que marcam o uso de cada um deles de 

acordo com a adequação às necessidades e características do grupo e à situação em que o 

ato de comunicação acontece. Cada variedade possui em si mesma características 

específicas para determinadas situações e geralmente não pode ser substituída por outra, 

sob o risco de colocar em prejuízo o ato comunicativo. Portanto, seja qual for o dialeto 



 28

usado, ele é tão válido quanto outro na comunicação; todas as variedades são sistemas 

lingüísticos complexos, estruturados de forma lógica e justificada. Afirma-nos LUFT 

(1998:62): cada um sabe a língua, a sua língua, a que ele fala: a do seu tempo, da sua 

região, da sua classe social, e segundo sua maneira pessoal de a internalizar. 

 

2.2. “É bom não confundir o dialeto padrão numa língua com a 

própria língua.” 2  
 

Considerando-se a heterogeneidade das línguas e a diversidade de dialetos na 

própria língua, não há razão para que a escola não aceite a variante não-padrão do aluno. 

Toda a carga de experiência trazida do convívio familiar e social acompanha o aluno 

quando ele vem para a escola. Trabalhar a língua culta em sua modalidade escrita e até 

mesmo na oral é pressuposto básico da educação escolar; mas isso deve ser feito sem 

desconsiderar o dialeto do aluno, sem tentar substituí-lo, apenas permitindo a esse aluno o 

acesso a uma variante de prestígio. Sobre o papel da escola no ensino da língua padrão, 

POSSENTI (1999:17) assim se manifesta:  
 

Talvez deva repetir que adoto sem qualquer dúvida o princípio (quase evidente) 
de que o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou talvez mais 
exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra 
hipótese é um equívoco político e pedagógico. A tese de que não se deve ensinar 
ou exigir o domínio do dialeto padrão dos alunos que conhecem e usam dialetos 
não padrões baseia-se em parte no preconceito segundo o qual seria difícil 
aprender o padrão. Isto é falso, tanto do ponto de vista da capacidade dos 
falantes quanto do grau de complexidade de um dialeto padrão. As razões pelas 
quais não se aprende, ou se aprende mas não se usa um dialeto padrão, são de 
outra ordem, e têm a ver em grande parte com os valores sociais dominantes e 
um pouco com estratégias escolares discutíveis. 

 
Uma postura reducionista tira os direitos lingüísticos do aluno, uma vez que se 

baseia em princípios sociais, políticos e econômicos, e focaliza a língua padrão não como 

um dialeto da língua materna, mas como a própria língua. BAGNO (2000:29), em sua 

novela sociolingüística, aborda o problema do ensino da língua padrão na escola através de 
                                                           
2 MARCUSCHI, in BASTOS (1998: 109). 
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uma pergunta feita a Irene pela personagem Emília:  
 
 -Você vai querer que a escola pare de ensinar o português padrão? 
– pergunta Emília. 

  -Deus me livre e guarde! – exclama Irene. – Nunca, jamais, 
nunquinha de núncaras! Em hipótese nenhuma eu reivindicaria a substituição da 
variedade padrão pela não-padrão como objeto de ensino na escola. A existência 
de uma variedade padrão é desejável e necessária para que exista um meio de 
expressão comum a todas as pessoas cultas de um país. O que eu reivindico, sim, 
é que ela não seja ensinada como a única variedade existente, mas como outra 
variedade, mais uma que a pessoa poderá usar, enriquecendo assim sua bagagem 
lingüística. 

 
Ora, se o aluno não tiver acesso à modalidade padrão da sua língua materna na 

escola que freqüenta, onde terá? A escola é a instituição que lhe garante esse direito, e é na 

escola que o acesso ao saber elaborado deve se construir, num processo de interação e 

reflexão contínua. O ensino da língua portuguesa em sua variedade culta é objetivo da 

educação escolar e em momento algum a escola pode furtar-se a esse direito do aluno.  

Conforme MARCUSCHI, in BASTOS (1998:109): 

 

Já que a escola representa em boa medida uma fotografia social do meio em que 
se situa e reproduz as diversidades ali existentes, não é fácil decidir qual a 
variante lingüística a ser seguida. Contudo, mesmo não sendo o grupo de alunos 
homogêneo sob esse aspecto, o ensino em si deve ser feito na norma padrão. 
Não parece incorreto que se postule, também em princípio, que a escola cultive 
de modo sistemático a variante padrão culta da língua para a escrita e saliente o 
dialeto padrão falado, desde que não o imponha como obrigatório e absoluto. 
Deve-se, pelo menos de início, considerar a possibilidade de convívio de um 
conjunto de variantes. 

 
Do ponto de vista político-cultural, a imposição de uma norma legitimada como 

padrão supõe a substituição da variedade usada pelo aluno e a conseqüente imposição dos 

valores culturais ligados ao que se denomina culto, ignorando-se os valores culturais 

populares. Exatamente na palavra substituição é que se encontra o equívoco: haverá 

violência cultural, enquanto o ensino da língua portuguesa na escola insistir em substituir a 

linguagem do aluno pela modalidade culta da língua. O contrário se efetivará se, em vez de 

substituir por, a escola se comprometer a divulgar as variedades lingüísticas e a reconhecer 

a modalidade padrão como mais uma dessas variações; se a escola, como nos explica 

SOARES (1999:63) se empenhar menos em ensinar e mais em deixar que o aluno aprenda 
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a variedade culta de sua língua materna; se a escola, considerando o dialeto usado pelo 

aluno, possibilitar-lhe o  acesso a uma outra variedade da língua, mais elaborada e 

reconhecida socialmente.  

Deixar que o aluno aprenda mais é oferecer-lhe a possibilidade de descobrir o 

gosto pela liberdade da língua, é desafiar-lhe a vontade de resolver os problemas em 

conjunto, é alimentar-lhe o sentimento de co-responsabilidade pelo mundo, abrindo-o para 

todas as discussões e todas as trocas. É fazer da sala de aula um centro de comunicação em 

que a leitura crítica da realidade seja expressa pela palavra forte e carregada de significado. 

É incrementar voluntariamente todas as contradições, tornando viável qualquer projeto. A 

dimensão educativa não pode se restringir a cobrir conteúdos do programa. A 

responsabilidade do educador não pode desarticular-se da realidade social. O professor de 

língua portuguesa tem o compromisso maior: é com o uso da língua que o aluno poderá 

comunicar-se com todo seu universo, com sua realidade e com todos os outros campos dos 

saberes. Apenas ensinar, significa reduzir idéias a normas estabelecidas, renunciar ao 

próprio desenvolvimento pessoal e social e levar seus alunos a essa renúncia, privando-os 

do instrumento de análise sócio-cultural.  

Afirma SOARES (1999:63): 
 

  A escola leva os alunos pertencentes às camadas populares a 
reconhecer que existe uma maneira de falar e escrever considerada legítima, 
diferente daquela que dominam, mas não os leva a conhecer essa maneira de 
falar e escrever, isto é, a saber produzi-la e consumi-la. 

  Não ensinando, pois, a língua legítima, apenas ensinando a 
reconhecê-la, a escola cria e amplia a distância entre a linguagem das camadas 
populares e o capital lingüístico social e escolarmente rentável. Assim agindo, 
ela está, na verdade, cumprindo a função de manter e perpetuar a estrutura 
social, a discriminação entre as classes, as desigualdades e a marginalização. 

 
Dessa forma, privilegiando uma educação lingüística centrada na soberania de 

uma variedade dominante, desconsiderando o saber prévio de cada um e contribuindo para 

a manutenção do fracasso escolar, justificado pela hipótese de que a língua culta é um 

sistema tão complexo que poucos o dominam, o ensino da língua portuguesa tolhe o direito 

do “oprimido” de ampliar e enriquecer seu patrimônio lingüístico inicial. A segregação 

lingüística se acentua da mesma forma que o privilégio do dominante como o único 

detentor de um saber lingüístico mais elaborado. Há opressão de ambas as partes.  
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Afirma CUNHA (1985:44-45): 

  A justificação da norma prescritiva é de caráter nitidamente 
ideológico e baseia-se no conceito de ‘uso’, manipulado com intenções 
definidas. A norma passa a identificar-se com o ‘bom usage’ da língua, e ambos, 
ao fim e ao cabo, se confundem com a própria língua, reduzida à parte 
normativamente legitimada. Daí o percurso de estigmas que vão desde ‘isso não 
é bom português’ até ‘isso não é português’. [...] . De admirar, porém, é que nos 
dias que correm, num país como o Brasil, em que se impõe a adoção de uma 
pedagogia verdadeiramente democrática para que todos os seus filhos possam 
responder ao desafio da construção de uma identidade nacional, que incorpore as 
particulares, haja professores – e até lingüistas que defendam a mesma postura 
elitista vaugelasiana de uma aristocracia do discurso, na qual, obviamente não 
tem acesso a imensa maioria dos locutores. 

  Essa postura reflete-se naturalmente no padrão lingüístico adotado 
na escola e, por conseqüência, na impossibilidade de nela ingressarem 
produtivamente, por não atingirem a nivelação exigida, os membros das classes 
socialmente mais desfavorecidas [...]. 

 
Só há liberdade quando as variedades lingüísticas dentro da historicidade da 

língua são respeitadas e é reconhecido o direito de cada comunidade lingüística à sua língua 

funcional, com suas especificidades e divergências, comparadas dentro dela mesma. Só há 

liberdade quando é possibilitado ao aluno exercer o seu direito de escolher, para cada 

situação, a modalidade que melhor sirva à eficiência do ato comunicativo.  

De acordo com BECHARA (1998:14): 

 

  Assim, haverá opressão em ‘impor’, indistintamente, tanto a língua 
funcional da modalidade culta a todas as situações de uso da linguagem, como a língua 
funcional da modalidade familiar ou coloquial, nas mesmas circunstâncias, a todas as 
situações de uso da linguagem, pois que ambas as atitudes não recobrem a complexa e 
rica visão da língua como fator de manifestação da liberdade de expressão do homem. 

 

A partir dessas considerações, redefine-se todo o conceito de erro, ou melhor, 

do que é considerado erro na escola. Rotular como incorreto o uso de um dialeto não-

padrão pelo aluno é um critério avaliativo da mesma forma incorreto uma vez que não 

encontra fundamentação lingüística, mas apenas social. A aprendizagem da gramática se 

desenvolve por meio da interação de princípios geneticamente determinados e de um 

determinado curso de experiências. Na verdade, um aluno não aprende uma língua, mas 

pode desenvolver a gramática de uma língua e esse desenvolvimento será mais ou menos 



 32

progressivo, mais ou menos acentuado, conforme a dependência do meio em que vive, dos 

modelos a que é exposto para a liberação de suas próprias capacidades. Assim, uma 

linguagem tida como “errada” pode significar apenas a língua que aquele aluno está 

acostumado a falar e a ouvir, a usar efetivamente em seu meio social, cultural e econômico.  

Portanto, os rótulos negativos, a imposição de modelos padronizados que levem 

esse aluno a decorar regras, a elaboração de baterias de exercícios e o treinamento intensivo 

não servem de recurso para a melhoria da linguagem. Somente a ascensão em seu meio 

social é que colocará esse aluno numa prática efetiva de língua culta. LUFT (1998:07) 

insiste na exposição do aluno a modelos elaborados de linguagem, mas tomando cuidado 

para não confundir o ensino da língua com o ensino gramatical, para não perder de vista a 

heterogeneidade no campo da linguagem, sem pretender a homogeneidade lingüística culta. 

LUFT (1998:07) afirma: o que não se deve é entender o desenvolvimento da linguagem, ou 

a ‘apreensão’ da língua nativa ou primeira, como um processo artificial, laborioso efeito 

de instrução ou aprendizado formal.  

Se a escola deve ajudar o aluno a crescer lingüisticamente, é pressuposto básico 

considerar sua bagagem como um saber prévio. O “português” de um aluno não deve ser 

rotulado como “bom” ou “ruim” por caracterizar uma variedade lingüística não coincidente 

com o padrão culto da língua.  

Segundo CUNHA (198:47): 
 

O que geralmente se tem por deficiência é a desorganização do dialeto, 
provocada pela interferência do poder repressivo do professor, que considera 
ilegítimas as suas normas. [...]. Pelo menos numa sociedade ocidental como a 
nossa, aqueles que não dominam razoavelmente tal dialeto -  melhor dizendo: a 
língua culta - sofrem restrições na progressão social. Daí ser de toda a 
conveniência que se propiciem condições ao educando para que ele se 
assenhorie progressivamente do dialeto prestigioso sem que seja violentado com 
a desorganização do seu vernáculo, do qual continuará a servir-se nas situações 
mais íntimas. 

 
Mesmo carregada de gírias, caracterizada por vocabulário pobre ou construções 

coloquiais inadequadas à escrita, esse saber prévio diz a realidade da vida e de seu usuário e 

é dela que se deve partir para outro saber, mais amplo, mais culto e até mais expressivo. Só 

assim esse novo saber fará parte de sua língua viva e genuína. Afinal, a língua não é 

privilégio de gramáticos, de professores, muito menos da classe dominante. Ela é privilégio 

do ser humano.
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2.3. Língua e gramática: cumplicidade e dinamismo.  

 
A gramática é, segundo PERINI (2000:30), uma aplicação da lingüística, uma 

ciência social que trata da linguagem, o mais básico dos fenômenos sociais, por permear 

todas as atividades de comunicação. A construção de um conhecimento gramatical na 

escola supõe o que BECHARA (1999:50) define como: a unidade da diversidade, ou seja, 

o conhecimento de que nenhum falante é capaz de dominar todas essas variedades, mas é 

capaz de usar e entender mais de um sistema lingüístico de sua língua histórica. Por outro 

lado, dentro dessa diversidade, a língua histórica é reconhecida pelos falantes de uma 

mesma comunidade ou de outros idiomas pela unidade mantida em sua constituição. Assim, 

mesmo englobando diversas variedades dialetais, uma língua histórica (portuguesa, por 

exemplo) não perde sua unidade como vínculo comum de comunicação. Essa língua 

unitária é a língua funcional, porque representa a modalidade usada de modo imediato e 

efetivo. Ora, só se pode descrever uma língua enquanto realidade unitária e homogênea; 

portanto, a gramática descritiva de uma língua tem a língua funcional como objeto de 

estudo, ou, como BECHARA (1999:39) explica: Uma gramática, como produto da 

descrição, nunca é o espelho da língua histórica; é apenas a descrição de uma de suas 

línguas funcionais. 

 

Nesse contexto, os juízos de valor que caracterizam o certo e o errado não 

pertencem ao plano histórico, mas situam-se no plano funcional, uma vez que definem se 

um modo de uso está em conformidade com uma determinada estrutura, com uma tradição 

idiomática comunitária. Cada língua funcional tem sua própria correção à medida que se 

investiga se determinada forma de uso da língua está ou não de acordo com tal ou qual 

estrutura de uma língua funcional. Assim, uma gramática descritiva não estabelece juízos 

de valor pois apenas “descreve” um sistema lingüístico em seus aspectos, ou, como nos 

explica CÂMARA (1989:42): trata de deduzir o estado lingüístico cientificamente, isto é, 

por um método objetivo à maneira de qualquer outra ciência descritiva; cria-se assim um 

novo conceito de gramática, que está para as formas lingüísticas como a geometria para 

as formas espaciais. 
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A gramática descritiva, disciplina de caráter científico, é objetiva e imparcial, 

descreve, por metodologia específica, uma realidade lingüística particular, homogênea e 

unitária, em seus aspectos: fonético, fonológico, morfossintático e léxico e tem a língua 

funcional como objeto próprio da descrição estrutural e funcional. Refere-se, portanto, ao 

que BECHARA (1999:39) denomina: arquitetura da língua histórica, cuidando de um 

modelo exemplar, uma forma eleita entre as várias formas de falar que constituem a língua 

histórica. Em contrapartida, o “correto” e o “incorreto” situam-se no plano da estrutura da 

língua funcional. Portanto, a uma gramática descritiva, cabe apenas registrar como se diz 

numa língua funcional. 

O outro tipo de gramática, a normativa, seleciona os modelos dados como 

“exemplares”, estabelecendo regras para a utilização da língua. Ainda recorrendo a 

BECHARA (1999:52):  

 

Cabe à gramática normativa, que não é uma disciplina com finalidade científica 
e sim pedagógica, elencar os fatos recomendados como modelares da 
exemplaridade idiomática para serem utilizados em circunstâncias especiais do 
convívio social. A gramática normativa recomenda como se deve falar e escrever 
segundo o uso e a autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos e 
dicionaristas esclarecidos. 

 
A gramática normativa perde a característica da objetividade no momento em 

que se fundamenta em tradições e modelos de exemplaridade. Assim, restringe-se a uma 

disciplina gramatical que muitas vezes serve de referência no julgamento de uma pessoa em 

relação ao uso da língua (falar ou escrever sem gramática) 3. Segundo CÂMARA 

(1989:42):  
 

Com efeito, a gramática – tal como se estabeleceu na filosofia greco-latina e 
continuou a vigorar nos tempos modernos – procura firmar um modelo de falar 
bem, por uma tradição do uso das classes cultas, restrita no tempo e no espaço; 
ou, em outros termos, é normativa. Esta preocupação já lhe tira o caráter de 
observação objetiva, que é o fundamento de toda ciência desinteressada. Seria, 
quando muito, uma ciência aplicada, à maneira da higiene e do direito penal. 
Mas a própria observação em que se fundamenta é fragmentária, perfunctória, 
incoerente e contraditória, guiada por conceitos que estão fora da linguagem, 
como principalmente os da lógica criada para regular a eficiência do raciocínio e 
incapaz de explicar o fenômeno lingüístico em sua plenitude, mesmo na sua 
função representativa e muito menos na manifestação psíquica e no apelo. 

                                                           
3 Para maiores detalhes, consultar CÂMARA (1999a:130) 
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Numa análise comparativa, pode-se dizer que a gramática normativa estuda os 

fatos da língua padrão, transformando-os em regras da norma culta, ditando normas para a 

correta utilização do idioma e considerando “erro” as outras possibilidades existentes nas 

diversas variedades da língua. A descritiva trabalha com qualquer variedade da língua e não 

apenas a culta, descrevendo fatos da língua culta antes de serem transformados em regras 

pela gramática normativa. TRAVAGLIA (1997:31) afirma:  
 

A gramática normativa é mais uma espécie de lei que regula o uso da língua em 
uma sociedade. A parte de descrição da norma culta e padrão não se transforma 
em regra de gramática normativa até que seja dito que a língua só é daquela 
forma, só pode aparecer e ser usada naquela forma. É preciso, pois, separar a 
descrição que se faz da norma culta da língua, que é apenas gramática descritiva 
de uma variedade da língua, com a transformação do resultado dessa descrição 
em leis para uso da língua. 

 
Ao lado dessas duas gramáticas, a internalizada aparece como um outro tipo, 

que TRAVAGLIA denomina também como de uso, e implícita, na medida em que o falante 

não tem consciência dela. Refere-se ao domínio interno das regras da língua, que possibilita 

ao falante o uso automático da língua em qualquer situação de interação comunicativa. Essa 

gramática é o objeto de estudo dos dois outros tipos (descritiva e normativa) e está 

diretamente relacionada com o ensino de gramática. LUFT (1998:12) também se refere à 

importância dessa gramática. Ilustra sua definição através do jogo contrastivo 

Gramática/gramática, em que a primeira, apesar de necessária por conter as regras de uso 

da língua, é facilmente confundida com obsessão gramaticalista, em detrimento da segunda, 

a verdadeira. Para o autor, a gramática profunda da língua permite a quebra de regras e um 

progressivo crescimento à medida que acompanha o desenvolvimento transformacional dos 

seus donos. LUFT (1998:12) afirma: 
 

 Na verdade, os livros que chamamos Gramáticas são meras tentativas de 
registro e explicação de parte ínfima das regras contidas na autêntica gramática, 
a vital, a verdadeira: conjunto de regras que sustentam o sistema de qualquer 
língua, com ela nascem, evoluem e morrem [...] O que me preocupa 
profundamente é a maneira de se ensinar a língua materna, as noções falsas de 
língua e gramática, a obsessão gramaticalista, a distorcida visão de que ensinar 
uma língua seja ensinar a escrever “certo”, o esquecimento a que se relega a 
prática da língua, e, mais que tudo: a postura opressora e repressiva, alienada e 
alienante desse ensino, como em geral de todo o nosso ensino em qualquer nível 
e disciplina. 
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 O papel da gramática descritiva e normativa no uso efetivo da língua em 

momento algum deixa de ser importante. O imprescindível é não assumir uma postura 

gramaticalista, que acaba apagando os talentos naturais e inibindo a expressão. Aprendida 

pela convivência constante com boa linguagem, é a gramática reflexiva, internalizada, que 

levará o aluno a utilizar com desembaraço e prazer a sua língua. 

 

2.4. Gramática: para que aprendê-la? 

 
Partindo do princípio de que ensinar língua materna não é ensinar gramática, 

faremos uma abordagem dos objetivos de ambos os ensinos (língua materna e gramática), 

focalizando a importância da gramática no alcance do ensino da língua materna. Assim, 

seguindo orientação de TRAVAGLIA (1995:17), o objetivo geral do ensino da língua 

materna é: desenvolver a competência comunicativa dos usuários da língua, isto é, a 

capacidade progressiva de articular construções lingüísticas de forma adequada a cada 

situação de interação comunicativa. Essa competência comunicativa implica a competência 

gramatical ou lingüística − capacidade de gerar seqüências lingüísticas (frases, orações) 

fora dos limites de valor (correto, incorreto) − e de produzir e compreender textos nas 

diversas situações de comunicação com base nas regras da língua. FIORIN, in BASTOS 

(1998:132) explica): 
 

 Cada falante de uma língua possui um conhecimento internalizado da 
gramática da frase e do texto. No ensino de língua materna, o que fazemos é 
tornar explícitos mecanismos conhecidos implicitamente. No que diz respeito à 
frase, não duvidamos de que, ao fazer isso, o falante torna-se mais eficaz no uso 
da estruturação do período e, assim, pode comunicar-se de maneira mais 
eficiente, ou seja, construir frases adequadas ao seu propósito de comunicação. 
No que concerne à ‘gramática do texto’ é a mesma coisa. Podemos aprender a 
produzir espontânea ou sistematicamente, implícita ou explicitamente. 
Acreditamos que a forma mais eficaz de ensinar língua materna é aquela que 
torna o falante consciente dos diferentes mecanismos lingüísticos e dos efeitos 
de sentido que eles produzem. 

 
 

PERINI (2000:30) ainda coloca como objetivo do ensino da língua materna, 

ensinar o aluno a pensar, a raciocinar, a desenvolver o pensamento científico, e nesse 

sentido, o conhecimento gramatical é de grande valia. De acordo com o autor, esse objetivo 
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está mais ligado a atividades metalingüísticas e, portanto, não se aplica só ao ensino de 

língua materna. Pelo contrário, tem a ver com o próprio modo de pensar de uma sociedade, 

orientada para o conhecimento científico. O autor chama a esse conhecimento de cultural, 

ou seja, aquele conhecimento do qual as pessoas não têm consciência, não há aplicação 

prática visível, mas que é esperado de todo o indivíduo de nossa sociedade. Afirma PERINI 

(2000:30): 
 

Essa massa de informações científicas é parte importante do corpo de 
conhecimentos comuns às pessoas instruídas, e sua presença nos permite a 
comunicação no nível exigido pela sociedade moderna [...]. Além disso, o 
conhecimento da língua - e falo aqui do conhecimento explicitado de sua 
estrutura, não apenas do seu uso correto – é uma faceta importante do 
conhecimento da própria nação. Assim como a necessidade de preservar nossa 
cultura (e o amor-próprio nacional) nos leva a estudar  a história, a geografia e o 
folclore do Brasil, não podemos deixar de estudar a língua que falamos (e a que 
escrevemos), em seus muitos aspectos: dialetológicos, históricos, sociais e 
também gramaticais. 

 
 

No desenvolvimento das habilidades de observação e argumentação, o ensino 

gramatical exerce sua grande contribuição como parte da formação científica dos alunos, 

possibilitando-lhes a construção de um pensamento independente, que é pré-requisito para a 

formação de indivíduos capazes de agir e refletir criticamente sobre o saber construído e 

criar conhecimentos novos em busca de crescimento e libertação intelectual. 

PERINI (2000:31) afirma: 

 

O estudo da gramática pode ser um instrumento para exercitar o raciocínio e a 
observação; pode dar a oportunidade de formular e testar hipóteses; e pode levar 
à descoberta de fatias dessa admirável e complexa estrutura que é uma língua 
natural. O aluno pode sentir que está participando desse ato de descoberta, 
através de sua contribuição à discussão, ao argumento, à procura de novos 
exemplos e contra-exemplos cruciais para a testagem de uma hipótese dada. 
Nesse sentido, a gramática tem imensas potencialidades como instrumento de 
formação intelectual. 

 
Daí se deduz a importância para o ensino de uma teoria que respeite a 

construção do aluno como produto de interação comunicativa num espaço intersubjetivo, 

ou seja, a mobilização de recursos lingüísticos baseados em efeitos de sentido, mediante a 

intenção dos usuários. Considerando-se o uso efetivo da língua, PERINI (2000:30) chama a 

atenção para a importância do conhecimento gramatical como componente de aplicação 



 38

imediata, ou seja, um conhecimento que será imediatamente útil na vida profissional ou 

cotidiana dos alunos. Dessa forma, para ter acesso a construções mais elaboradas ou para 

enriquecer suas conexões entre os vários conhecimentos específicos, o aluno faz uso da 

teoria gramatical. Por exemplo, um aluno conhecedor da teoria gramatical saberá 

identificar, no dicionário, uma forma verbal no infinitivo como sendo representante das 

várias flexões verbais de que pode fazer uso em sua prática lingüística. 

A gramática é uma aplicação de uma ciência social que é a lingüística, trata da 

linguagem, fenômeno social por excelência, permeia todas  as atividades de uma 

comunidade, estrutura um conhecimento da língua não só de aplicação imediata na vida, 

como também de preservação de nossa cultura. Além disso, a gramática é talvez o 

instrumento mais eficaz na formação de habilidades intelectuais. Em outras palavras, o 

ensino gramatical pode ser um dos caminhos por onde os alunos crescerão e se libertarão, 

tornando-se capazes de aprender por si mesmos, criticar o que aprendem e criar 

conhecimento novo. Lembrando as palavras de PERINI (2000:31): 

 

O estudante brasileiro é tipicamente dependente, submisso à autoridade 
acadêmica, convencido de que a verdade se encontra, pronta e acabada, nos 
livros e na cabeça das sumidades. Daí, em parte, a perniciosa idéia de que 
educação é antes de tudo transmissão de conhecimento – quando deveria ser em 
primeiro lugar procura de conhecimento e desenvolvimento de habilidades. 

 
 

Considerando-se os objetivos específicos do ensino, no campo 

cognitivo/intelectual, TRAVAGLIA aponta como objetivo do ensino de português 

(1995:19): levar o aluno a dominar a norma culta/padrão e a variedade escrita da língua. 

Por serem a modalidade padrão e a forma escrita variedades lingüísticas utilizadas em 

determinados tipos de situação de interação comunicativa, este objetivo é bem mais restrito 

do que os demais, fica sujeito aos demais e neles inserido. No entanto, não se pode negar 

sua importância no ensino médio. Conforme POSSENTI (2000:19): 
 

  É evidentemente difícil fixar os limites mínimos satisfatórios que 
os alunos deveriam poder atingir. Mas parece razoável imaginar, como projeto, 
que a escola se proponha como objetivo que os alunos, aos 15 anos de vida e 8 
de escola, escrevam, sem traumas, diversos tipos de texto (narrativas, textos 
argumentativos, textos informativos, atas, cartas de vários tipos, etc.; pode-se 
excluir a produção de textos literários dos objetivos da escola, já que literatos 
certamente não se fazem nos bancos escolares; o máximo que se pode esperar é 
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que eles aí não se percam) e leiam produtivamente textos também variados: 
textos jornalísticos, como colunas de economia, política, educação, textos de 
divulgação científica em vários campos, textos técnicos (aí incluído o manual de 
declaração do imposto de renda, por exemplo) e, obviamente, e com muito 
destaque, literatura. No final do segundo grau, deveriam conhecer a literatura 
contemporânea e os principais clássicos da língua. Seria bom que conhecessem, 
também, nesse nível de formação escolar, pelo menos alguns dos princípios 
clássicos da literatura universal, pelo menos nas edições condensadas. 

  

O domínio de uma linguagem razoavelmente bem elaborada e o conhecimento 

da ortografia são exigidos de todo membro de uma comunidade social, com mais ou menos 

rigor, de acordo com a situação comunicativa e com a posição que o emissor ocupa nessa 

situação. São convenções sociais que, em geral, tentamos não transgredir na medida em que 

se evita usar uma linguagem não conforme às regras admitidas. 

Por outro lado, uma das exigências que a civilização atual faz do homem 

moderno é que seja capaz de obter, por uma leitura crítica, conhecimentos básicos para sua 

participação na vida política de sua comunidade. Essas informações vêm de fontes 

inesgotáveis: jornais, revistas, comunicados, etc. Portanto, a exposição a modelos 

considerados primariamente não padronizados, é também uma forma de pesquisar e praticar 

o uso da língua. O imprescindível é que a exposição a modelos diversos aconteça de modo 

prazeroso, significativo, articulada não só às categorias da língua, mas também a seu papel 

no funcionamento da linguagem, engendrando um aluno receptivo, um pesquisador 

motivado pelo interesse e não pela obrigação. Segundo PERINI (1999:19): 
 

Uma formação gramatical intelectualmente sadia só pode ser atingida através de 
um exame racional e rigoroso do fenômeno da linguagem e da estrutura da 
língua, nunca através de princípios desconexos e, o que é pior, ministrados 
dentro de um esquema de autoridade. 

 
O papel da escola é ensinar a norma culta, mas isso não justifica o exagero de 

alguns conteúdos na priorização do modelo padrão, na normatização da língua, 

transformanado o ensino da língua portuguesa no ensino da gramática e na correção. Sendo 

assim, o ensino de gramática fica muitas vezes condicionado a um planejamento prévio, 

sem conhecimento da realidade dos alunos; os objetivos ficam reduzidos ao domínio da 

norma culta; os alunos são considerados a partir de um referencial abstrato, como falantes 

perfeitos e ideais da sua língua. BECHARA (1998:16) refere-se ao rótulo injusto com que 

tem sido conhecida a gramática escolar: 
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A gramática escolar é vista como a descrição da própria língua em sua totalidade 
histórica, a descrição do único uso possível da língua”. Na verdade, a descrição 
de cada língua funcional (a que serve de base à gramática escolar normativa e a 
que reflete o conjunto de normas da modalidade familiar ou coloquial) e suas 
alterações no processo histórico da linguagem humana é que garantem um lugar 
reservado para a gramática normativa dentro do ensino da língua materna. O 
ensino dessa gramática escolar, normativa, é válido, como o ensino de uma 
modalidade “adquirida”, que vem juntar-se (não contrapor-se imperativamente!) 
a outra, ‘transmitida’, a modalidade coloquial ou familiar. [...]. Acredito que o 
ensino da gramática normativa resulta da possibilidade de que dispõe o falante 
de optar, no exercício da linguagem, pela língua funcional que mais lhe convém 
à expressão. Resulta, portanto, da ‘liberdade’ de escolha que oferece uma língua 
histórica considerada em sua plenitude. É uma língua ‘adquirida’ cuja técnica 
histórica lhe cabe ser ‘ensinada’. 

 
Recebendo um aluno possuidor de um potencial lingüístico prévio, cabe à 

escola desenvolver esse potencial e aplicá-lo em outras situações, trabalhando uma 

gramática internalizada e reflexiva que permita ao aluno, partindo desse potencial, 

enriquecê-lo, num processo de aprendizagem de “dentro para fora”. A gramática 

internalizada, de acordo com LUFT (1998:36): verdadeira gramática da língua, permite ao 

aluno desenvolver sua competência comunicativa variada e, além disso, conforme afirma 

BECHARA (1998:05): enriquecer sua expressão oral e criar, paralelamente, as condições 

necessárias para uma tradução cabal, efetiva e eficiente, expressiva e coerente (falando ou 

escrevendo) de suas idéias, pensamentos e emoções. 

 

Educar para a língua materna não é um processo de aquisição, mas um 

processo de explicitação de sua importância, função e uso. 

 

2.5. Gramática verdadeira: viva, flexível e praticada.  

 
Na prática, observa-se que o falante nativo tem uma competência textual e 

discursiva inata que parece muitas vezes ser ignorada pela escola. De posse de um esquema 

lingüístico genérico inato, a criança, desde pequena, está capacitada a estruturar sua língua. 

O desenvolvimento da linguagem não pressupõe treinamento forçado, de fora para dentro, 

carregado de regras e exercícios sedimentados por memorização. Afinal, a língua é 

determinada pelo uso que dela fazem seus usuários, pelo costume, e não por critérios de 
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lógica, origem ou autoridade. Com LUFT (1998:27) aprendemos que o povo faz a língua, 

pois não há propriedade privada no mundo das palavras. Elas são de todos, ‘vivem na 

boca do povo’, soma de todas as camadas sócio-econômico-culturais. Dessa forma, por 

mais que a linguagem do aluno se distancie da variedade padrão, ainda assim ela se 

constitui num sistema complexo e articulado que lhe garante um capital lingüístico nada 

rudimentar. Desperdiçar esse material tão rico seria, no mínimo, contraproducente. O aluno 

deve ser encarado como alguém que já sabe sua língua, pois a maneja com naturalidade 

muito antes de ir para a escola. Segundo POSSENTI (1999:84):  
  

Ensinar gramática é ensinar a língua em toda sua variedade de usos, e ensinar 
regras é ensinar o domínio do uso.[...] Por mais que isso possa parecer 
paradoxal, é o conhecimento da língua que faz com que compreendamos aquilo 
que os compêndios gramaticais dizem a seu respeito e é eventualmente a falta de 
domínio de determinada estrutura que faz com que os alunos apresentem 
dificuldades na análise. 

 
 

O que é preciso é que esse aluno libere suas capacidades nesse campo, sendo 

exposto a modelos elaborados de língua escrita e oral e a experiências que o obriguem a 

viver a variedade que se quer que ele aprenda. 

A gramática verdadeira, viva, internalizada pelos falantes de uma língua 

constitui-se em um sistema completo que, na maioria das vezes, não pode ser ignorada. A 

criança pequena, por exemplo, já é capaz de expressar-se e de estruturar frases que exigem 

a utilização de muitas regras de gramática, mas essas regras não estão nos livros nem são 

aprendidas num banco escolar. A criança constrói, sem se dar conta disso, uma teoria 

lingüística que sustentará o seu ato de comunicação. LUFT (1998:52) refere-se a essa 

competência inata para a linguagem como uma gramática genérica, universal, condição 

genética prévia para a aprendizagem da língua pela criança.  

O fato de não se adquirir uma linguagem através de treinamentos intensificados 

leva-nos à conclusão lógica de que as aulas de português também não devem assim se 

constituir. A gramática natural é flexível e variável, tem as características básicas de uma 

língua viva, dinâmica e mutável, permitindo variedades lingüísticas e a conseqüente 

variabilidade de regras.  

A variabilidade gramatical é percebida em qualquer falante de uma língua no 

momento em que é capaz de ajustar a linguagem às circunstâncias de comunicação. 
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Conforme LUFT (1998:53):  

Isto nos sugere que as aulas de linguagem não sejam treinamento forçado, 
carregamento de fora para dentro, mas criação de condições e estímulo para que 
se liberem capacidades internas inatas. O falante, exposto a modelos de um ou 
outro nível, um ou outro dialeto, um ou outro conjunto de variantes, exercita-se e 
cresce lingüisticamente, ao natural, sem necessidade alguma de enunciar ou 
decorar regras que apenas o confundem e tornam esse processo ineficaz, 
frustrante. 

 
Seguindo esse raciocínio, POSSENTI (1999:23) afirma que é prioritária a 

concepção do que seja humano, ou seja, as formas de aprendizagens humanas não se 

realizam todas, indistintamente, da mesma maneira, principalmente no que se refere a 

aprendizagens condicionadas. Por exemplo, o ser humano não aprende matemática ou 

línguas pelo mesmo processo utilizado para transformar alguém em um goleiro, ou para 

treinar a comer com faca e garfo, ou seja, para algumas aprendizagens é necessária a 

repetição exaustiva, mas para outras (em especial para o aprendizado de línguas) o ideal é a 

forma criativa, sem treinamento. POSSENTI (1999:23) afirma: 
 

  Há tipos de comportamentos que os seres humanos certamente 
adquirem de formas semelhantes às utilizadas pelos animais para adquirir certos 
comportamentos condicionados (realizar certas evoluções num circo, por 
exemplo). Mas há tipos de ‘comportamento’ que os seres humanos adquirem de 
forma que poderíamos chamar de criativa, isto é, que não dependem de 
repetições numerosas, mas de hipóteses constantemente propostas e testadas 
pelo próprio aprendiz. 

 
No ensino gramatical voltado à competência inata do aluno, a essência da 

gramática é a própria língua em uso. Portanto, não é sistematizando tópicos em sala de aula, 

encarando os fatos da língua como se fossem definitivos e inalteráveis, numa abordagem 

fragmentada da língua, que o professor conseguirá desenvolver no aluno a capacidade de 

pensar sobre sua competência comunicativa. CINTRA, in MARQUESI (1996:73) declara: 
 

A rigor, a abordagem comunicativa impõe que o professor trabalhe com conteúdos 
apropriados para cada situação de comunicação. Por esta razão, a priori, são descartados 
exercícios mecânicos, baterias de exercícios criadas comumente para reforçar 
determinados conteúdos, uma vez que esses exercícios não atingem as situações genuínas 
de uso da língua.. 

 
Seguindo as orientações de TRAVAGLIA (1995:93), é a gramática reflexiva 

que se constitui no verdadeiro processo de aprendizagem da gramática da língua, uma vez 

que parte das evidências lingüísticas para tentar dizer como é a gramática implícita do 
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falante e se refere mais ao processo do que aos resultados, pois representa as atividades de 

observação e reflexão sobre a língua, atividades que buscam elencar suas unidades, regras e 

princípios, ou seja, a constituição e funcionamento da língua.  

CINTRA, in MARQUESI (1996:72), também defende o desenvolvimento da 

competência inata que o falante nativo possui, com manifestação de um domínio 

comunicativo maior ou menor em razão de suas experiências lingüísticas e temáticas. 

Orienta que, à escola, cabe desenvolver o potencial comunicativo do aluno de dentro para 

fora, de forma que o aluno possa articular conscientemente as regras formais às reais 

situações de comunicação. Evitam-se, assim, discursos que enfocam situações jamais 

vivenciadas nem pelo próprio professor e muito menos pelos alunos. Consideremos suas 

palavras: 
 

[...] o domínio das regras formais só é possível, a partir da sua articulação 
consciente com regras de uso da língua. Dito de outra forma, no desempenho 
comunicativo da língua, o falante nativo expressa seu domínio de regras formais 
ao mesmo tempo em que articula estas formas em situações de comunicação. 

 
 

A ação da escola, reforçada consideravelmente pela influência social que pesa 

sobre a linguagem ou mesmo pela mídia em geral, reforça o compromisso primeiro do 

professor de língua materna em, como explica FIORIN, in BASTOS (1998:125): auxiliar o 

aluno a tornar-se um leitor autônomo e um produtor competente de textos. 

BECHARA (1998:36) faz uma análise da distância entre a experiência que o 

aluno traz consigo da língua materna − a língua de casa, suporte de suas noções do mundo e 

de sua vivência − e as regras que a escola intensifica para o ensino da língua. Ele observa 

que, desde os gregos e troianos até hoje, o ensino da língua materna se confundiu com o 

aprendizado da gramática escolástica e a escola acabou deixando de lado sua principal 

meta, que seria aproveitar essa competência natural do aluno, acompanhar seu 

desenvolvimento psicológico e cultural e prepará-lo para descobrir, no pensamento 

discursivo, as formas cognitivas mais altas, no pensamento racional. Ao invés disso, a sala 

de aula transforma-se numa academia erudita totalmente inadequada a jovens alunos 

imaturos para esse tipo de conhecimento. Como metáfora de Said Ali, BECHARA 

(1998:36) explica: 
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[Os mestres] sentem o indomável prurido de transmitir as novidades científicas, 
quaisquer que sejam, a todos os que os ouvem; e como é reduzido o número dos 
adultos dispostos a deliciar-se com a audição dessas áridas doutrinas, procuram 
as suas vítimas nos meninos que, como alunos, têm o dever de prestar atenção 
aos mestres, nessas plantas tenrinhas que com um excesso de adubo científico 
definham em vez de se desenvolverem. 

 
Os alunos trazem para a escola variedades lingüísticas. A escola acolhe o aluno 

portador desse patrimônio lingüístico e deverá estimulá-lo em sua competência inata para a 

construção de uma variedade lingüística mais elaborada. Permitir esse acesso ao aluno é 

pressuposto básico do professor de língua materna.  

As línguas são sistemas complexos, mas qualquer criança pode aprender uma 

língua e a evidência maior disso é que as crianças falam, desde cedo, a língua materna. 

Embora paradoxal, a complexidade da língua e a facilidade da criança em aprendê-la 

constituem-se num fundamento básico que o professor deve respeitar, pois aprender a 

língua é fato natural, ou seja, inerente ao ser lingüístico que é o homem. Isso não significa, 

contudo, que a apreensão do sistema de regras de uma língua seja também tão simples.  

Segundo LUFT (1998:56):  
 

  Aprender uma língua não é complicado, como faz crer o ensino 
tradicional. É um fato natural, ou seja, é da natureza do ser lingüístico que é o 
homem: um processo por assim dizer automático, até inevitável. E fácil [...] Essa 
facilidade decorre da posse prévia da gramática universal inata, da programação 
interior de todo ser humano normal, que nasce instrumentado para falar. Mas não 
significa que internalizar o sistema de regras de uma língua não seja algo muito 
complexo e trabalhoso. Envolve inteligência, ao menos uma inteligência 
lingüística,[...] que, por outro lado, não é privilégio deste ou daquele, como 
outros tipos de inteligência: pertence à condição do ser humano , ser de 
linguagem verbal. 

 
O ensino da gramática nas escolas não é questionado em nenhum momento: a 

reflexão sobre a linguagem, a descrição de sua estrutura, a explicitação de suas regras são 

tarefas vinculadas a um conhecimento gramatical que cabe à escola praticar, caso contrário, 

continuaremos, como observa POSSENTI (1999:22): reprovando na escola exatamente 

aqueles que a sociedade já reprovou, enchendo as salas especiais e curtindo o fracasso dos 

nossos projetos. 

Ao lidar com a gramática na escola, fala-se de como certos aspectos da língua 

se estruturam e não de formas padrões em oposição a formas populares. No confronto com 

a variedade padrão, o aluno começa a reconhecer sua variedade lingüística como uma entre 
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outras que ele se dispõe a conhecer e ganha, então, consciência de sua identidade 

lingüística.  

O conhecimento prévio de um aluno é fundamental numa prática comunicativa 

e, portanto, não pode ser excluído do ensino gramatical. A reflexão sobre questões da 

língua é uma das atividades usuais dos falantes e não há razão para reprimi-la na escola. 

Reconhecer a riqueza que o aluno traz consigo ao vir para a escola e permitir-lhe a reflexão 

consciente sobre seu patrimônio lingüístico, possibilitando-lhe a conscientização da 

gramática internalizada por meio da exposição ao maior número possível de experiências 

lingüísticas da variedade padrão, é tarefa imprescindível de quem lida com o ensino da 

norma culta da língua portuguesa.  

O desafio está em refletir sobre a linguagem utilizando a descrição da estrutura 

lingüística e a explicitação de suas regras (gramática descritiva e normativa) priorizando o 

uso efetivo da língua e não a sistematização de suas regras.  

O ensino da gramática normativa, realizado no nível do bom senso, com uma 

seleção do que realmente é importante para desenvolver a competência comunicativa do 

aluno, instrumentaliza-o para “não só”, “mas também” usar a língua culta. Ensinar 

gramática com o objetivo de que o aluno domine a língua não significa decorar ou 

incorporar regras, pois a essência da gramática é a própria língua em uso. Portanto, a 

aprendizagem deve acontecer de forma reflexiva, sobre o processo de funcionamento da 

língua, em situações de interação comunicativa, que permitam ao aluno internalizar os 

recursos da língua (gramática implícita) para uso efetivo nas situações reais de interação 

comunicativa.  

Conforme orientação de TRAVAGLIA (1995:229): 
 

Ensinar gramática normativa deve ser feito sempre porque representa desenvolver a 
competência comunicativa do aluno de forma que ele seja capaz de utilizar 
adequadamente também a variedade padrão culta da língua, que é uma variedade 
importante por seu papel e status social, inclusive de veículo, no mundo escrito, de toda a 
produção cultural. 

 
 

Dessa forma, como professores de Português, não podemos prescindir da 

gramática reflexiva em nosso trabalho com o ensino da língua materna culta. Ensinar 

Português não pode estar condicionado à aquisição de uma língua − como se fosse 

estrangeira − mas, sim, de levar o aluno a um domínio consciente de uma língua que ele já 
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domina inconscientemente. O ensino da gramática como um fim em si mesmo, sem 

qualquer significado para o aluno, sem nenhuma representação prática − para que serve? 

Mesmo justificado por obrigações curriculares ou cumprimentos burocráticos, o 

ensino fragmentado da língua culta condiciona a aula a intermináveis tópicos gramaticais 

(geralmente no livro didático) e mantém o aluno cada vez mais distante de sua língua 

materna. Além disso, a insistência em se apregoar em valores absolutos a certos usos da 

língua, como se fossem os únicos a serem válidos, servem-nos apenas como conteúdo de 

etiquetas sociais 4 convencionadas não por razões lingüísticas, mas por razões políticas ou 

sociais. 

                                                           
4 Cf. uso de TRAVAGLIA (1997:109) 
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CAPÍTULO III: PRATICANDO A COMPLEXIDADE DA LÍNGUA: 

GRAMÁTICA, SIM.  GRAMATICALISMO, NÃO!  
 

(...) “Assim no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava. E, pá: 

__ Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: 

fasmisgerado...faz-me-gerado...falmisgeraldo...familhasgerado...? 

 Disse, de golpe, trazia entre dentes aquela frase. Soara com riso seco. Mas, o gesto, 

que se seguiu, imperava-se de toda a rudez primitiva [...] 

__ Saiba vosmecê que saí ind’hoje da Serra, que vim, sem parar, essas léguas, expresso 

direto pra mor de lhe preguntar a pregunta, pelo claro.. 

     Se sério, se era. Transiu-se-me. 

__ Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, nem têm o legítimo - o 

livro que aprende as palavras... É gente pra informação torta, por se fingirem de menos 

ignorâncias...[...] Agora, se me faz mercê, vosmecê me fale, no pau da peroba, no 

aperfeiçoado: o que é que é, o que já lhe preguntei? [...] 

__ Famigerado? 

__ Sim senhor...[...] Vosmecê declare. Estes aí são de nada não. São da Serra. Só vieram 

comigo, pra testemuho...[...] 

__ Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável... 

__ Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender. Mais me diga: é 

desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? 

[...] Pois... e o que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-semana? 

__ Famigerado? Bem. É importante, que merece louvor, respeito...[...] 

 

    (ROSA, Guimarães. Primeiras Estórias) 
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3.1. Ensino da língua portuguesa: andando na contramão 

 
Se o homem é um ser que tem pensamento-linguagem, um ser de relações, 

capaz de agir e refletir sobre sua própria atividade, um ser da práxis, sua afirmação como 

sujeito da realidade só pode efetuar-se à medida que, engajando-se na ação transformadora 

dessa realidade, tome suas próprias decisões. Com um diálogo, em determinada situação 

comunicativa, Guimarães Rosa ilustra esse capítulo com sua linguagem regionalista, dando-

nos uma lição literária de verdadeira língua, viva, mutável, engajada historicamente, 

respeitada pela maestria de um uso efetivo em suas variedades. 

Como ser histórico, o homem insere-se num permanente movimento de 

procura, criando e recriando sua cultura. Assim, a suposição de que já se sabe tudo, leva a 

uma idéia de saber absoluto, implica não mais questionar, não dialogar.  

  Uma atitude humanista pressupõe a dialogicidade e é empenhada na 

transformação constante da realidade. Um diálogo vivo, problematizador, sem 

manipulação, por meio do qual educando e educador desenvolvam uma postura crítica e 

interativa de construção do saber é o elemento fundamental do processo educativo.   

FREIRE afirma (1988:55): 
 
 A problematização dialógica supera o velho magister dixit, em que 
pretendem esconder-se os que se julgam 'proprietários', 'administradores' 
ou 'portadores' do saber. Rejeitar, em qualquer nível, a problematização, 
dialógica é insistir num injustificável pessimismo em relação aos homens 
e à vida. É cair na prática depositante de um falso saber que, anestesiando 
o espírito crítico, serve à 'domesticação' dos homens e instrumentaliza a 
invasão cultural. 
 

O desafio do diálogo é fundamental para a construção do saber. Exposições 

incansáveis, regras teóricas desvinculadas da prática viva do aluno, avaliações quantitativas 

são opções controladoras que dificultam a construção do saber. 

No trabalho em sala-de-aula com a Língua Portuguesa em sua modalidade 

culta, tem sido comum contar com o descaso do aluno, ou até mesmo com colocações 

baseadas em “rótulos” estigmatizados em nossa sociedade: − Para que eu preciso saber 

isso, se ninguém usa? ou − Moji é com J? Mas todas as placas são escritas com G! Ou 

ainda, conforme diz LUFT (1998:12): afirmações tolas (que se ouvem até de pessoas 

cultas) como: ‘Português é a língua mais difícil do mundo’, ‘não sei Português’, ou ‘neste 
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país todo mundo fala errado’. 

  Por outro lado, o esforço do professor em ensinar as regras de acentuação, 

regência, concordância ou mesmo de ortografia reduz-se, muitas vezes, ao logro da 

decoração imediata, à memorização fragmentada de tópicos gramaticais, devolvidos nos 

exercícios da prova e não mais usados, porque não têm outro sentido a não ser esse. 

 Desde pequeno, o aluno foi treinado para decorar, para compartimentalizar regras e 

conceitos, aparentemente dissociados entre si e do mundo. Quando o professor, a cada ano 

que se inicia, entra na sala de aula e anuncia, por exemplo, análise sintática, o aluno reage 

com desinteresse e cansaço: − Outra vez? Nós já estudamos análise sintática no ano 

passado e no retrasado.... No entanto, eles continuam sem "saber", sem entender a 

utilidade prática desse conhecimento. 

CINTRA, in MARQUESI (1996:69) explica: 
 
 Sabemos que a experiência escolar de um brasileiro adulto ainda 
aponta para alta concentração em formas lingüísticas, materializadas em 
exercícios de análise sintática, em regras de concordância, de flexão e em 
veredictos a partir de livros de gramática e dicionários. Ineficaz, 
provavelmente seja o termo que melhor caracteriza o ensino da língua que 
denominamos ‘geral’. Trata-se de um ensino que desagrada a professores e 
alunos, que se pauta numa prática positivista voltada para processos de 
discriminação, identificação e classificação, segundo padrões 
preestabelecidos. Ao aluno são apresentados nomes, regras e normas que 
ele tem de reter para devolver. E então, num processo natural de 
autodefesa, ele aciona, inconscientemente, sua memória de curto prazo, 
para atender às necessidades escolares imediatas, já que esses dados não 
adquirem, para ele, enquanto ser social, nenhum sentido fora da escola. 
 

 

  Um ensino que não possibilite ao aluno o acesso às variações lingüísticas, 

desarticulado de sua realidade, não tem significado prático para o dia-a-dia desse aluno. Na 

complexidade de um mundo moderno, uma realidade mais atraente e motivante incorpora-

se à linguagem da mídia, da propaganda, dos jornais e revistas, envolvendo o aluno e 

fazendo parte efetiva de sua vida. Comparando essa linguagem com a imutabilidade da 

língua que aprende na escola, o aluno tem a impressão de que são duas línguas diferentes e 

absolutamente separadas. Essa dicotomia estabelece uma espécie de anulação do caráter 

prioritariamente dialógico e interacional da linguagem. Dentro de uma sociedade dinâmica 

como a nossa, contraditoriamente, instala-se uma educação lingüística que leva o aluno a 

uma posição passiva, quietista, quando deveria levá-lo, como nos explica FREIRE 
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(1996:98) à procura da verdade em comum, ‘ouvindo, perguntando, investigando’. 

  Na construção de um conhecimento lingüístico fundamentado em uma relação 

dialógica, educando e educador se solidificam num processo interativo que, por caminhar 

na “contramão”, opõe-se ao ensino unidirecional e elimina a relação vertical ensino-

aprendizagem. Assim, a escola se torna um centro de comunicação dialógica onde a auto-

expressão e a participação são valorizadas na busca de um saber significativo que articule a 

“língua da escola” à realidade lingüística do aluno.  

 

3.2. Cruzamento perigoso: ensino gramatical x tradicionalismo 
 

O ensino tradicional de gramática apresenta ao aluno uma língua arcaizada e, 

muitas vezes, acaba afastando-o da beleza e do significado que deveria encontrar em sua 

língua materna. Assim, por ingenuidade, tradição, ou desconhecimento lingüístico, os 

professores transformam a produção lingüística do aluno em uma simples aplicação de 

regras gramaticais padronizadas, o que colabora para a distorção do próprio objetivo da 

escrita como ato de interlocução. De acordo com SUASSUNA (1999:45): Cuida-se do 

‘como’ dizer, muito mais do que se deveria fazer em relação ao ‘para quê’ dizer. São 

heranças da pedagogia da imitação dos clássicos, dos modelos. Se não é isso, escreve-se 

para aplicar regras de gramática. Ou mesmo provar conhecimentos de ortografia [...].  
 

A postura tradicional durante a correção da produção escrita do aluno, por 

vezes esvazia o texto do seu significado. Um professor, preocupado com os erros 

cometidos pelo aluno, pode esquecer o mais importante: a articulação das frases, as 

conexões, o sentido, o estilo e o ato criativo. Ao invés de estimular a expressão do 

pensamento, o texto rabiscado de vermelho inibe-o. LUFT (1998:45) considera: 
 

 E há as redações. Mas, por efeito da mesma ingenuidade 
tradicional, o redigir é visto como aplicação de regras gramaticais. O que 
se reflete na avaliação e correção: em vez de privilegiar o conteúdo, a 
criatividade do aluno e a estrutura do texto, assinalam-se implacavelmente 
todos os erros de grafia, pontuação, sintaxe, e atribui-se nota ou conceito 
por subtração baseada nessas deficiências.  Como observou alguém 
com justeza, o aluno faz redação − não para se expandir lingüisticamente e 
esgrimir idéias e argumentos, nem para aprender a estruturar e disciplinar 
seu pensamento por escrito − o aluno faz redação para o professor corrigir. 
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No conjunto de posturas tradicionais que envolvem o ensino da língua 

portuguesa culta, a metalinguagem ocupa posição privilegiada. O ensino da língua, 

desvinculado do seu papel no funcionamento da linguagem, centra-se mais uma vez na 

capacidade do aluno em resolver exercícios gramaticais, relegando ao segundo plano o que 

é fundamental: − o uso eficiente da língua materna em suas diferentes modalidades. 

Sobre a metalinguagem, FIORIN, in BASTOS (1998:124) explica-nos: [A 

metalinguagem] é, apenas, uma ferramenta para levar o aluno a dominar os mecanismos 

lingüísticos e não uma finalidade em si mesma. De um lado está o objetivo do uso efetivo 

da língua e de outro, o do domínio de uma metalinguagem técnica. POSSENTI (1999:54) 

nos alerta para o fato de que é perfeitamente possível usar uma língua, sabê-la, conhecê-la, 

usar suas regras, sem ter o domínio explícito de quais são essas regras, ou seja: é 

perfeitamente possível aprender uma língua sem conhecer os termos técnicos com os quais 

ela é analisada, da mesma forma, que não faz sentido ensinar nomenclaturas a quem não 

chegou a dominar habilidades de utilização corrente e não traumática da língua.  

Quando se discute o ensino da língua materna, reflete-se sobre as prioridades a 

serem consideradas nesse ensino. Uma vez que a reflexão sobre a língua é uma atividade 

usual do falante, não há razão para que isso não aconteça na escola. Apenas, não se pode 

confundir uma reflexão teórica com aulas de teoria gramatical centralizadoras, como nos 

explica SUASSUNA (1999:117): na metalinguagem pura e simples de uma língua que não 

pertence a ninguém. Nesse contexto, o uso do dicionário também se constitui em uma 

prática metalingüística absolutista − se considerado por si só − ao lado dos compêndios 

gramaticais, como base única de respostas às nossas dúvidas. Reduzir nossas perguntas e 

respostas sobre o que seja certo/errado em uma língua, unicamente às bases oferecidas 

pelos dicionários e gramáticas pode redundar numa concepção distorcida do que seja esse 

sistema lingüístico complexo e real. Os dicionários e as gramáticas são pontos de apoio, 

oferecem abordagens ilustrativas dos aspectos da língua, constituem-se em um bom 

material de pesquisa, mas não no único. Como afirma CINTRA, in BASTOS (1998:68): 
 

Talvez mais absolutista que a gramática tem sido o dicionário, que no 
Brasil virou sinônimo de Aurélio. Pensamos que já é tempo de mostrar 
para o aluno o dicionário como um instrumento nem sempre atual e nem 
sempre completo. 
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Entre o que a escola ensina e o que o jovem traz dentro de si como competência 

lingüística não há correspondência. Afastado de sua própria experiência lingüística, o aluno 

aumenta ainda mais sua dificuldade para aprender a língua culta e, conseqüentemente, para 

usá-la em seu cotidiano. CINTRA, in MARQUESI (1996:75) afirma: 
 

É a ênfase em traços formais ‘apagados’ na comunicação natural que 
responde pela sensação que nos fica de que a escola ensina para si mesma, 
pois o aluno não consegue transferir conhecimentos para fora dela, não 
absorve o conhecimento para a vida. Há como que uma cisão entre o que 
se aprende para a escola e a própria vida. 
  
 

Na opinião de nosso jovem a língua culta que ele aprende na escola está muito 

distante da que ele efetivamente usa em seu cotidiano; portanto, ela lhe é estranha, não tem 

significado, está fora da realidade. Representa-lhe um problema, uma resposta 

desconhecida, um enigma, o "não-saber". A necessidade que sente em relação a ela é a de 

decorar algumas regras para poder elaborar respostas imediatas e conseguir a nota que 

supostamente lhe medirá os conhecimentos e lhe permitirá "passar de ano". 

 
Aprender a norma culta não se constitui para o jovem em uma 

necessidade real, o que supõe, dialeticamente, a conscientização da necessidade de 

dominar a língua e, ao mesmo tempo, a situação real, objetiva, conscientizadora dessa 

necessidade. Conforme SAVIANI (1980:22): 
 

A verdadeira compreensão do conceito de problema supõe, 
como já foi dito, a necessidade. Esta só pode existir se ascender ao plano 
consciente, ou seja, se for sentida pelo homem como tal (aspecto 
subjetivo);há, porém, circunstâncias concretas que objetivizam a 
necessidade sentida, tornando possível, de um lado, avaliar o seu caráter 
real ou suposto (fictício) e, de outro, prover os meios de satisfazê-la. 

 
 

  A tomada de consciência leva o jovem a caracterizar o uso adequado das 

variações lingüísticas como um problema real, que é superado pela reflexão, pela retomada 

dos dados disponíveis em relação à língua, pela análise criadora e busca constante de seu 

significado. Por um método rigoroso e crítico, o jovem passa a reconhecer a língua como 

uma parcela da realidade, a inseri-la no contexto e a examiná-la em função do conjunto. O 
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jovem precisa estar preparado para viver sua época e, conforme nos explica PONCE 

(1999:36): a educação, ao impregnar o sujeito de instrumentos da cultura de seu tempo, 

prepara-o para conviver com os seus contemporâneos. 

  Dessa forma, somos obrigados a reconhecer a grande parcela de 

responsabilidade que cabe à educação escolar nesse processo, por todas as vezes em que 

leva o aluno a respostas imediatas, automatizadas que lhe garantem a satisfação desejada, 

por meio da obtenção de uma nota condizente com os critérios de avaliação quantitativa da 

comunidade a que pertence. A sala de aula deveria ser um lugar prazeroso, onde o jovem se 

sentisse desafiado para pesquisar e criar, ler, discutir, escrever e fazer uso efetivo de seus 

conhecimentos. Ao invés disso, por muitas vezes, quanto tempo é desperdiçado com o que 

LUFT (1998:47) chama de sobrecarga teórica. São tantas informações e tão dissociadas de 

um significado real, que não sobra tempo para ler e escrever, nem para a prática da língua, 

nem para a construção de um conhecimento realmente relevante e significativo. LUFT 

(1998:47) explica: 
 
 É comum ouvir jovens classificando as aulas de Português de 
‘cultura inútil’. Normas demais, fora da realidade, eivadas de um purismo 
reacionário. Pormenores supérfluos em grande quantidade, distinções, 
regras superadas por novos usos. Por força da referida sobrecarga teórica 
não sobra tempo para o que realmente interessa: estudos de vocabulário, 
semântica, sintaxe mais elaborada, recursos e técnicas de expressão, 
interpretação e redação de textos. Mil coisas importantes do 
funcionamento efetivo da língua, que podem ser assimiladas por indução 
de modelos e treinamento intensivo, isto é, pela prática, e não por teorias. 

 
 

A mesma educação que instrumentaliza o jovem, antagonicamente, não o 

capacita a dispor desses instrumentos no processo produtivo que o situará na sociedade. 

Pelo contrário, aliena-o. Ao focalizar o aluno como receptor de concepções fragmentárias 

de conhecimento, não lhe dando a oportunidade de perceber-se como sujeito de sua 

reflexão-ação, a educação leva-o a manter-se no nível do senso comum, de posse do saber 

compartimentalizado, alimentando-se de idéias e valores comuns, aceitos por todos, 

incapaz de uma elaboração coerente e sistemática do saber. 

Nosso papel, como educadores, é ajudar o aluno a inserir-se criticamente em 

seu universo dinâmico, proporcionando-lhe condições de ultrapassar o limite do senso 

comum para o inédito viável. De acordo com FREIRE (1998-b:107), os obstáculos que 

existem na vida do homem são tidos por ele como situações-limites. Só quando o homem é 
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capaz de se afastar objetivamente do mundo, para perceber sua atuação dentro dele, é que a 

percepção crítica se instala e o homem se empenha em superar essa situação-limite. A essa 

percepção confiante que lhe permite transcender as situações-limites, descobrir e divisar 

mais além delas e em relação a elas, Paulo Freire chama de inédito viável. Para alcançar a 

humanização, é imprescindível que o homem saia da opressão desumanizante em que se 

acha coisificado (situação-limite) e alcance a fronteira entre o ser e o mais ser. 

 

  Não desconhecemos que qualquer pessoa, livre de doutrinações e estimulada 

em sua habilidade de compreender e criticar, torna-se capaz de construir seu conhecimento 

e juízos sábios, orientados para a sua humanização. De acordo com CORTELLA (1998:98): 
 
 Conhecimento e, nele, a Verdade, são construções históricas, 
sociais e culturais. São resultantes do esforço de um grupo determinado de 
homens e mulheres (com os elementos disponíveis na sua cultura e no 
tempo em que vivem) para construir referências que orientem o sentido da 
ação humana e o sentido da existência. 
 

Como professores da língua materna, ou, mais especificamente, da gramática 

que normatiza a língua culta, não podemos prescindir de uma constante reflexão: para quê 

e para quem ensinamos gramática?  

Sobre o ensino teórico da gramática, afirma TRAVAGLIA (1997:102,103): 
 

[A teoria gramatical] aparece como algo desligado de qualquer 
utilidade ou utilização prática, tendo objetivo em si mesmo; já a finalidade 
de cumprir o programa vem ligada ao sucesso na própria sala de aula, ou 
seja, apenas acertar exercícios. Tudo isso aponta para o fato de que para a 
maioria dos professores não há uma real necessidade para o ensino de 
teoria gramatical. Por que, então, a insistência nesse tipo de atividade em 
sala de aula? Talvez comodismo, desconhecimento de alternativas e outras 
razões alegadas como: exigência do currículo, dos pais, da sociedade em 
seus concursos [...] há escolas e professores cujo programa de Língua 
Portuguesa é só uma lista de tópicos gramaticais, escolas e professores que 
sistematicamente não ensinam gramática (teoria) com a justificativa de 
que o papel do professor de Português é ensinar o uso da língua e escolas e 
professores cujos programas contêm basicamente 'atividades', mas contêm 
também tópicos gramaticais (normalmente os que aparecem no livro 
didático adotado) [...]. 

   
 

Seja partindo da teoria para os exemplos, ou dos exemplos para a teoria, o 

professor continua repisando os mesmos tópicos gramaticais, ano após ano do ensino 

fundamental e do ensino médio.  
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O livro didático tem papel relevante nesse tipo de metodologia. Torna-se, por 

vezes, a única fonte de consulta bem como a compilação das regras do conhecimento da 

língua. Até mesmo a abordagem de um ensino gramatical aplicado, a partir de textos 

literários, apenas reforça a fragmentação, uma vez que esses textos são, geralmente, 

representantes de uma língua culta tradicional, de prestígio, perdendo-se mais uma vez a 

idéia de sistema, do processo cultural, da língua como instrumento social.  

De acordo com LUFT (1998:31), embora alguns professores, mesmo de forma 

isolada, proponham atividades dinâmicas com uma visão vital da língua e do seu universo, 

a escola, de um modo geral, continua mantendo uma ingenuidade tradicional muitas vezes 

responsável pelo fracasso escolar. Em lugar da reflexão crítica sobre e na sua ação 

pedagógica, é mais fácil a transferência de responsabilidade e o professor acaba repassando 

para o aluno a incapacidade de aprender. Ao estabelecer uma comparação entre a 

curiosidade tão rica que o aluno traz consigo e que poderia ser explorada na construção do 

conhecimento com o discurso repetitivo característico de uma ação pedagógica acomodada 

e irrefletida, que desperdiça essa curiosidade, afirma LUFT (1998:32): 
 

 ‘Os jovens não sabem falar’, ‘os jovens não sabem escrever’, ‘a 
nova geração não tem vocabulário’: são lamúrias repetidas entre 
professores ou pais, que só confirmam os frutos naturais de um ensino 
frustrado e frustrante, porque mal orientado, sem bases concretas. 
 Os jovens são, por natureza, inquietos, curiosos, ansiosos: um 
ensino de fora para dentro, limitador, acomodado, preconceituoso, 
especialmente na língua materna, acaba podando, aborrecendo e 
desinteressando o aluno.  
 
 

Com essas considerações, fica-nos a certeza de que muitas são as causas do 

fracasso do ensino da língua portuguesa nas escolas, mas não podem ser concentradas no 

aluno. Orientado pelos mesmos compêndios, livros, discursos e métodos tradicionais, por 

uma mesmice que enfoca, quase sempre, apenas um pedaço modelar da língua, o ensino de 

Português torna-se uma tarefa improdutiva, e, ao lado dessa escola conservadora, que não 

aceita a contradição, é comum a transferência do insucesso unicamente para o aluno, sob a 

alegação de que são incapazes de se expressar. 

  Por outro lado, ao focalizar unicamente um modelo legitimado, a escola não só 

desconsidera o patrimônio lingüístico do aluno, mas também as diversas modalidades da 

língua, inclusive a oral. Como professores de Português, é comum ouvirmos dos alunos 
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alegações do tipo: todo o mundo fala assim... E não é falsa essa afirmação: algumas normas 

gramaticais são verdadeiros arcaísmos, uma vez que não são mais usadas e, portanto, 

desvinculadas de uma prática social. POSSENTI (1999:39) afirma: 
 

E quem é que ouve falantes dizendo que’lerão, dormirão, 
comerão’? Se tais formas ocorrerem, ocorrerão (olha aí) raramente, de 
preferência na escrita, e como conseqüência de um ensino explícito, quase 
como se tratasse de formas de uma língua estrangeira. Ou seja, tais formas 
são a rigor arcaísmos, não se usam mais. Todos estão dizendo que ‘vão ler, 
vão dormir, vão comer’. Por quê? Porque o português de hoje é assim, 
aprendemos a falar assim porque todos falam assim. Mesmo as pessoas 
cultas. É só ouvir suas entrevistas e discursos.  

 
Não se trata de aceitar que todos falem ou escrevam errado, só porque todos 

falam assim, mas de aceitar-se a interferência de formas lingüísticas menos formais, muitas 

vezes utilizadas pelas pessoas cultas do país. Ilustra esse princípio a observação feita por 

POSSENTI (1999:55) de que seria interessante que ficasse claro que são os gramáticos que 

consultam os escritores para verificar quais são as regras que eles seguem, e não os 

escritores que consultam os gramáticos para saber que regras devem seguir. 

Um processo de educação lingüística que desconsidere as variações de uso 

comporta um modelo excludente, centrado no certo/errado. Esse modelo sempre esteve 

presente na formação do pensamento lingüístico, exercendo grande influência na formação 

das gramáticas do Português. São explicações lógicas e filosóficas sobre os fenômenos da 

língua, supervalorizando o latim e privilegiando a imposição de normas. De acordo com 

SUASSUNA1, as gramáticas carregadas de terminologias constituíram-se como material 

didático por longo tempo, prestigiando fatos lingüísticos estanques, abandonando o texto 

como referencial de análises e determinando a substituição de qualquer forma de expressão 

da língua pela única aceitável: − a culta. Mais ainda: a valorização e a imitação de modelos 

clássicos como a única forma de aprender a “língua portuguesa” era sinônimo não só de 

conhecimento como também de patriotismo e dever cívico, pressupondo, 

conseqüentemente, o abandono da variedade coloquial da língua, ou da “língua brasileira”.  

As regras gramaticais constituíram-se numa referência de valor e instituíram-se 

tradicionalmente como modelo de certo/errado, desconsiderando a existência das 

variedades lingüísticas, sejam elas causadas por diferenças sociais, geográficas, temporais 

                                                           
1 Sobre esse assunto, SUASSUNA (1999: cap.I) apresenta-nos uma análise detalhada. 
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ou mesmo estruturais (oral x escrita). A língua tratada na gramática como a única aceitável, 

o modelo de correção, legitima ainda mais uma ordem social hierarquizada e passa a ser o 

próprio conteúdo do ensino, um saber fragmentado, sem o enfoque das relações históricas 

nele presentes.  

Como nos explica SUASSUNA (1999:42): a escola, operando sempre com um 

modelo de língua, subtraiu da práxis lingüística marcas que lhe são peculiares como a 

dialogicidade, a relação intersubjetiva, a historicidade, enfim. De posse de um padrão 

referencial de linguagem imposto pelo ensino que recebe na escola, o aluno pensa e 

interpreta o mundo de acordo com esse padrão e, conseqüentemente, sua produção 

lingüística textual apenas se vincula a fragmentos de reflexão, totalmente desarticulados da 

sua realidade. 

LUFT (1998:39) nos orienta que a escrita é sinalização secundária, posterior 

(...) e as letras e os outros sinais servem apenas para representar o que alguém falou, o 

que vai ou poderia falar. A partir dessas considerações é fácil concluir que há, no ensino 

tradicional, uma confusão entre escrita e gramática, como se esta última existisse em 

função apenas da leitura e da escrita. Mesmo assim, continua LUFT (1998:39) o que se 

nota é que escrever é o que o aluno menos aprende. Exatamente o contrário deveria 

acontecer: o aluno envolvido com o prazer da escrita é o aluno sujeito de sua própria 

palavra, representando sua visão de mundo, fazendo do ato de escrever um trabalho 

humano, com finalidades sociais definidas, como articulador de sua prática histórico-social. 

O ato da escrita não resulta de uma inspiração repentina do aluno, mas, 

conforme explica SUASSUNA (1999:45): de uma necessidade que ele viveu de se exprimir 

e não há domínio da escrita sem o caráter interacional da linguagem. Assim, diante de um 

padrão previamente estabelecido como a modalidade lingüística condutora da prática 

pedagógica da língua materna, a insegurança é inevitável. Escrever exatamente como o 

sistema ortográfico determina é um exercício difícil, principalmente se considerarmos as 

letras diferentes que representam um mesmo som. Portanto, um critério avaliativo em que o 

erro ocupe lugar de destaque na produção escrita do aluno inibe não só a expressão 

lingüística desse aluno, como também o desenvolvimento de seu processo de inserção no 

mundo da palavra escrita. 

Diante do erro, além da nota subtraída, resta, como explica SUASSUNA 
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(1999:53) a insistência em sua cura através de recursos inócuos e duvidosos como o 

ditado, o treino ortográfico e outros. A ortografia é resultante de um processo histórico de 

estabelecimento de convenções e traz consigo o rótulo das classes dominantes. Esse 

processo deve ser percebido e entendido pelo aluno para que possa apropriar-se das normas 

convencionadas não apenas como um código escrito que ele deve dominar, mas em sua 

relação dinâmica com a língua padrão, como produto do trabalho humano conjunto, que 

deve ser partilhado por todos.  

 

3.3. LDB: compromisso com a competência lingüística. 
 

Evidentemente não podemos desconsiderar as orientações emanadas dos órgãos 

superiores, as limitações impostas pela própria escola, as exigências dos pais, ou até da 

sociedade, mas sabemos também que estamos, antes de mais nada, comprometidos com a  

Lei  de  Diretrizes  e  Bases da Educação 2, especificamente com o inciso I do art. 36, em 

que se lê: 

O currículo do ensino médio [...] destacará [...] a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 

exercício da cidadania. 

 

  O Conselho Nacional de Educação, ao estabelecer as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM - institui, no que se refere à Língua 

Portuguesa: 

Art. 4° - As propostas pedagógicas das escolas e os 

currículos constantes dessas propostas incluirão competências básicas, 

conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos, previstos pelas 

finalidades do ensino médio estabelecidas pela lei: 

             [...] 
 

V. competência no uso da língua portuguesa [...] e de outras 
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linguagens contemporâneas, como instrumentos de comunicação e como 

processos de constituição de conhecimento e de exercício da cidadania. 

Art. 5° - Para cumprir as finalidades do ensino médio 

previstas pela lei, as escolas organizarão seus currículos de modo a: 

[...] 

II. ter presente que as linguagens são indispensáveis 

para a constituição de conhecimentos e competências; 

[...] 

Art. 8° -  Na observância da  Interdisciplinaridade, as escolas 

terão presente que: 

    [...] 

II . o ensino deve ir além da descrição e procurar 

constituir nos alunos a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, 

objetivos que serão mais facilmente alcançáveis se as disciplinas, 

integradas em áreas de conhecimento, puderem contribuir, cada uma com 

sua especificidade, para o estudo comum de problemas concretos, ou para 

o desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação; 

[...] 

Art.9° - Na observância da Contextualização, as escolas terão 

presente que: 

I. na situação de ensino e aprendizagem, o 

conhecimento é transposto da situação em que foi criado, inventado ou 

produzido, e, por causa dessa transposição didática, deve ser relacionado 

com a prática ou a experiência do aluno, a fim de adquirir significado; 

                                                                                                                                                                                 
2 In "LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação"- Lei 9394/96 DP&A Rdit.,1999. 
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II. a relação entre teoria e prática requer a 

concretização dos conteúdos curriculares em situações mais próximas e 

familiares do aluno, nas quais se incluem as do trabalho e do exercício da 

cidadania; 

III. a aplicação de conhecimentos constituídos na escola 

às situações da vida cotidiana e da experiência espontânea permite seu 

entendimento, crítica e revisão; 

 

Art. 10° - A base nacional dos currículos do ensino médio 

será organizada em áreas de conhecimento, a saber: 

I. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, objetivando a 

constituição de competências e habilidades que permitam ao educando: 

  a) Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de: organização cognitiva da realidade 

pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 

     [...] 

    d) Compreender e usar a língua portuguesa como 

língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 

mundo e da própria identidade. 

     [...] 

    h) Entender o impacto das tecnologias da comunicação 

e da informação na sua vida, nos processos de produção, no 

desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 i) Aplicar as tecnologias da comunicação e da 

informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a 



 61

sua vida. 

[...] 

III. - Ciências Humanas e suas Tecnologias, objetivando a 

constituição de competências e habilidades que permitam ao educando: 

     [...] 

    b) Compreender a sociedade, sua gênese e 

transformação, e os múltiplos fatores que nela intervêm, como produtos da 

ação humana; a si mesmo como agente social; e os processos sociais como 

orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.” 3  

 

Sabemos que a LDB deve regularizar a vida das redes escolares, no que diz 

respeito ao ensino formal, ficando fora de seu alcance as manifestações de ensino livre. 

Sabemos que a Educação não tem sido objeto de significativo investimento na política 

brasileira. No entanto, embora sem a intenção de analisar a nova LDB, nem tampouco 

questionar avanços, retrocessos ou estagnação, talvez valha a pena pinçar, numa visão 

otimista, um pouco da preocupação em relação aos objetivos a serem atingidos, e, 

conseqüentemente, aos conteúdos a serem ensinados. A lei já não é tão reguladora e 

permite maior autonomia das escolas na construção de alternativas de uma prática docente 

real e significativa. Ficam a nosso critério, mais uma vez, os malabarismos na construção 

de alternativas que vinculem os conteúdos essenciais à prática social, capacitando o 

educando a perceber-se como agente social de uma sociedade em transformação. 

LIBÂNEO (1991:33) afirma:  
 

A Educação escolar possibilita a generalização da experiência da 
prática sócio-histórica. Provê o conhecimento necessário tendo em vista a 
apreensão e a explicação da realidade física e social, o desenvolvimento 
das possibilidades cognoscitivas e operativas dos alunos, a formação de 
convicções para atuação criativa e crítica na sociedade. A atividade escolar 
se viabiliza pelo ensino, envolvendo a instrução e os modos e condições 
do ensino. A linha fundamental, a base objetiva do ensino são os 
conteúdos. Não conteúdos autonomizados, descolados da vida real, mas 
impregnados dos seus significados sociais, de forma que os alunos vão 

                                                           
3 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio Ministério da Educação e do Desporto-CNE, 2/6/98 
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ganhando maior compreensão das contradições fundamentais da 
sociedade. 

 
 No Art. 9o, § 3°, a necessidade de contextualização do conhecimento pressupõe a 

efetiva utilização de um saber, ou seja, teoria e prática articuladas à realidade do aluno. 

Dessa forma, não podemos prescindir dessa realidade como fonte de pesquisa para a 

construção do conhecimento. Se de um lado a lei é bastante reguladora no sentido de 

freqüência às aulas, de outro, esse artigo nos leva a refletir sobre o conhecimento fora da 

sala de aula. O reducionismo de uma ação pedagógica a uma aula, ou a determinado 

número de aulas ainda é exigência de alguns programas escolares. Os cronogramas pré-

estabelecidos vinculam a construção do conhecimento a um espaço e tempo reduzidos, 

como se a aula fosse completa por si mesmo: – em uma aula, o conhecimento começa a ser 

construído para, depois de tantas aulas estar terminado. Essa segmentação do saber, 

condicionada a um determinado tempo e espaço, elimina a contextualização e a pesquisa, 

fatores imprescindíveis não só na aprendizagem, como também na formação integral de um 

aluno. 

  Em sua interpretação da LDB, DEMO (1999:79) aborda essa postura 

tradicional, contraditória em relação aos seus próprios objetivos. Considera que a expressão 

ano letivo regular já é lucro, no sentido de não dizer que se trata de um ano letivo com 200 

dias de aula, mas, em contrapartida, a freqüência obrigatória de alunos e professores 

resgata o sentido negativo de uma expectativa tipicamente escolar, em que o ano letivo se 

torna um monte de aulas. Afirma-nos DEMO (1999:79): 
 
[...] O importante mesmo é a aula, e, no fundo, instituição de ensino é 
aquela dedicada a dar e ouvir aulas. Nossos alunos continuam aprendendo 
muito pouco, como mostram os dados atuais, mas os professores ainda 
acreditam na importância de suas aulas. A maioria estaria disposta a ver na 
falta às aulas um prejuízo insanável para o aluno. A realidade já mostraria 
o contrário: aluno que perde aula não perde nada. \Porquanto tem coisa 
muito mais decisiva a fazer na vida, que é pesquisar, formar-se 
propedeuticamente, elaborar com mão própria, etc. 

 Assim, o texto [LDB] confunde freqüência às aulas com 
aprendizagem. Enquanto o Primeiro Mundo pesquisa, o Terceiro dá aula, 
e, na prática, é em grande parte Terceiro Mundo porque apenas dá aula, ou 
seja, permanece subalterno a processos impostos de construção de 
conhecimento. 
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Uma educação lingüística que vise ao enriquecimento da competência 

lingüística do aluno provocará uma reforma de currículo e de atividades didáticas. 

BECHARA (1998:23) considera que o currículo tradicional, em geral, se mostra na prática 

como antieconômico (porque ensina aos alunos fatos da língua que eles já dominam ao 

chegar à escola, graças ao saber lingüístico prévio), banal (informações subministradas aos 

alunos não enriquecem a capacidade operativa do falante, limitando-se a regras 

classificatórias) e inatural (ensino segue a direção inversa ao desenvolvimento lingüístico 

dos alunos, partindo de elementos não significativos). 

À escola cabe, efetivamente, o ensino da modalidade padrão. Abdicar desse 

objetivo é admitir a impossibilidade de um aluno aprender a complexa variedade culta da 

língua só porque não a usa. Não há língua fácil ou difícil, todas são estruturas de igual 

complexidade. As dificuldades para aprender serão maiores quanto maior for a distância 

entre o aluno e o uso prático da língua culta. Essa prática, obviamente, deve ser incentivada 

na escola, para que se possa atingir um grau efetivo de sua utilização no cotidiano do aluno. 

Para POSSENTI (1999:20) ler e escrever não são tarefas extras que possam ser sugeridas 

aos alunos como lição de casa e atitude de vida, mas atividades essenciais ao ensino da 

língua. Portanto, seu lugar privilegiado, embora não exclusivo, é a própria sala de aula. 

No planejamento flexível de nosso trabalho, com objetivos voltados à formação 

crítica e consciente de nosso aluno, uma metodologia que seja construída ao longo desse 

trabalho e, tendo por princípio a competência no uso da língua portuguesa não só como 

instrumento de comunicação, mas também como processo de construção de conhecimento e 

produção cultural, o ensino da gramática não pode ser descritivo/normativo como um fim 

em si mesmo, mas, como explica TRAVAGLIA (1997:108): 
 

[...] um instrumento para auxiliar o desenvolvimento da competência 
comunicativa, da capacidade do uso efetivo da língua, servindo antes de 
tudo ao objetivo de possibilitar a conversa em sala de aula sobre aspectos 
da língua [...] pois que a gramática é a própria língua em uso. 
 
  

Para isso, o aluno deve ser parte interativa no processo de construção do 

conhecimento gramatical. A gramática reflexiva, embasada pela gramática teórica, é que 

dará significado a si mesma, uma vez que a reflexão sobre os fatos da língua e sua 

internalização pelo aluno, possibilitar-lhe-ão o domínio e o uso da mesma em situações 
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concretas e específicas de interação comunicativa. Conforme LUFT (1998:25): 

Indispensável é a intimidade com a língua. Uma intimidade gramatical, e não 

gramaticalista. Intimidade com a gramática (da língua), não necessariamente com a 

Gramática (da escola). Só quando o aluno descobrir a significação real da língua materna 

dentro de seu dia-a-dia é que ele poderá valorizar a variedade culta e esta deixará de ser 

para ele uma estranha. O início dessa descoberta para o aluno supõe o caminhar de mãos 

dadas com o professor pelo mundo das palavras, buscando os seus significados. Prestar 

atenção às palavras, ser curioso, investigar-lhes o campo semântico. Estes são recursos que 

darão ao jovem a oportunidade de descobrir que elas têm vida e cor, encontram-se ligadas e 

dependentes entre si e organizam-se num campo lingüístico e conceitual.  
Ao pronunciar o mundo, as palavras estão carregadas de uma força semântica 

capaz de transformar esse mundo. Quando o jovem utiliza a palavra, deve sabê-la forte, 

engajada em uma estrutura que expressa o pensamento de quem a pronuncia. Dessa forma, 

estará atingindo o conhecimento, no nível do logos,4 autenticamente reflexivo, consciente e 

alimentado pelo constante desvelamento da realidade. Não se pode negar que, enquanto o 

jovem mantiver um nível de percepção do mundo condicionado pela estrutura social em 

que se encontra, a Língua Portuguesa culta será, para ele, mais uma manifestação cultural 

alheia às suas próprias cultura e língua. 

  A falsa concepção de que ensinar é depositar conteúdos, demonstrando uma 

inegável descrença no jovem e subestimando o seu poder de refletir, torna o educador um 

cúmplice do processo de subordinação a que ele próprio já se sente submetido. A postura 

tradicional ensino/aprendizagem pressupõe um dar/receber que focaliza um professor que 

sabe, em detrimento de um aluno que não sabe. Não há cumplicidade num processo 

construtivo, não há reflexão crítica, nem diálogo, nesse grande espaço representativo de 

comunicação interativa que é a sala de aula. LUFT (1998:42) sugere que, muitas vezes, o 

professor mantém uma postura tradicional apenas para não enfrentar os vários obstáculos 

que se colocam à sua frente, acreditando ser mais cômodo adaptar-se ao que já existe, aos 

currículos, livros didáticos e opiniões previamente estabelecidos. Em relação a essa postura 

                                                           
4 Do grego lógos = o princípio de inteligibilidade, a razão. Segundo Heráclito, a razão ou lei universal, o 
princípio supremo de unificação, portador do ritmo, da justiça e da harmonia que regem o Universo. Segundo 
Platão, o princípio de ordem, mediador entre o mundo sensível e o inteligível. 
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do professor, explica-nos LUFT (1998:43): 
 
 [...] Melhor é não ter convicções próprias; melhor ainda, não 
inovar. Sair da rotina da tradição é inquietante: para si, para os colegas, 
para as autoridades, para o sistema. 
 Enfim, a ingenuidade tradicional parte do pressuposto de que o 
aluno não sabe a língua, tem de aprendê-la, e aos professores cabe ensiná-
la. 
 Esse equívoco vai nortear todos os programas, planejamentos, 
atividades, metodologias, estudos e exercícios das aulas de Português. 

   
Sem dúvida alguma, ainda que contraditoriamente, a escola se mantém como 

elemento propagador da ideologia da classe dominante. Prova disso é que treinou seu aluno 

tão bem durante a pré-escola e o ensino fundamental, que, agora, no ensino médio, ele é 

incapaz de se perceber como agente de sua própria história para, como tal, fazer uso da 

língua em sua ação nessa história.  

A repetição, por anos e anos, de regras e conceitos prontos dá ao aluno uma 

visão estática, imutável, imobilizada do sistema lingüístico, acentua os erros, predispõe o 

jovem à aceitação de modelos prontos. O aluno cumpre o seu papel e o professor cumpre o 

seu programa, ambos legitimando a ordem vigente. À educação que assim se constitui, 

FREIRE denomina bancária5 e  explica (1998-b:131): [ela] anula o poder criador dos 

educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade e satisfaz aos 

interesses dos opressores (...). Esse tipo de educação estimula a neutralidade e retira da 

educação o seu objetivo fundamental que é, ainda conforme FREIRE (1998-b:110): a 

intervenção no mundo. O mundo de hoje exige dos homens que eles sejam sujeitos críticos 

de sua época e não apenas que se ajustem a uma realidade, como meros espectadores, ou, 

como explica FREIRE (1996:53): acomodados às prescrições alheias que, dolorosamente, 

ainda julgam ser opções suas. Uma educação bancária favorece essa acomodação, 

excluindo do homem a atitude crítica, reduzindo-lhe a fé em si mesmo e em sua 

possibilidade de uma convivência autêntica. 

                                                           
5 Para maiores detalhes sobre a "educação bancária" consultar FREIRE (1998-b:cap.II) 
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3.4. Linguagem dos meios de comunicação: uma condição da atualidade. 
 

Aliados à educação bancária, os meios de comunicação chamados "de massa", à 

medida que anestesiam o receptor, deixando-o fragilizado à ação dos interesses de quem os 

produz e veicula, servem aos interesses da classe dominante. Negar esse fato seria negar a 

própria cultura. Portanto, deve-se ter uma atenção extremada em relação a como o 

conhecimento, no nível do senso comum, se apresenta no cotidiano das pessoas.  

Os meios de comunicação de massa exercem uma grande influência na 

educação e na linguagem dos jovens. Tecnologia, televisão, globalização, estrangeirismos, 

são palavras constantes na boca de toda uma população. Fazem parte de seu cotidiano e 

incorporam-se à sua cultura. Nesse contexto, analisar o papel do educador é, também, 

enxergar essa influência paradigmática no trabalho docente. CORTELLA (1998:102) 

afirma: 
  
[...] Nos dias de hoje, a mídia (instrumento pedagógico poderoso) oferece 
uma noção bastante triunfalista da Ciência e aqueles que têm limitado 
acesso ao pensamento crítico (a maioria) acabam por se deixar levar pela 
convicção de que tudo isso ocorre em um outro mundo, fora deles e da 
possibilidade de também serem capazes de nele estarem presentes. 
  
 

O homem, mergulhado na cultura blip6 − cultura do fragmento informacional − 

corre o risco da passividade, de se afastar da reflexão crítica, consciente e rigorosa e de 

aceitar apaticamente a espetacularização que embeleza o seu dia-a-dia. Além disso, a 

disposição cada vez maior e mais rápida de códigos, de informações associadas com a 

imagem, constantes e fragmentadas, caracterizam uma forma de conhecimento que a escola 

precisa acompanhar em sua ação pedagógica. Explica-nos SUASSUNA (1999:40): 
 
E a escola, onde entra? Eis o problema, ela não entrou; ao contrário, saiu. 
Ocorre que a escola ‘se atrasou’ em relação aos veículos da informação. E, 
é claro, o metadiscurso pedagógico, legitimando as ações da educação, 
buscou logo explicar o descompasso: primeiramente, atou logo o 
conhecimento com a linguagem verbal (escrita, de preferência), de forma 
que se passou a acreditar como nunca no saber veiculado, principalmente 
nos livros; em segundo lugar, com preconceito e ceticismo, atribuiu aos 
meios de comunicação de massa a responsabilidade pela crise na leitura e 

                                                           
6 Para SANTOS, Jair (1997:27), o que foi processado em bit (real) é difundido em blip, fragmentos de 
informações. O indivíduo pós-moderno é um sujeito blip (submetido a um bombardeio de informações).  
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na escrita. 
 
 

  Educadores que somos, não podemos prescindir do conhecimento crítico dessa 

situação. Se a nossa linguagem não sintoniza com a dos alunos, nossa palavra passa a ser 

mais uma estranha para eles e a língua portuguesa culta estará cada vez mais distante do 

uso significativo que nos propusemos a incentivar por meio de nosso trabalho.  A escola 

não ajustou seus programas e metodologias à nova realidade imposta pelos meios de 

comunicação. O desprezo por esse amplo contexto em que o aluno está inserido sugere o 

risco de levar esse aluno à massificação. GUTIERREZ (1978:29) adverte para esse perigo: 
 
É por demais evidente que os meios de comunicação estão 

colocando em xeque o processo de escolarização. 
Por outro lado, os meios de comunicação, tal como são utilizados 

pela sociedade de consumo, constituem, também, uma ‘escola’ muito mais 
vertical, alienadora e massificante do que a escola tradicional. 

  

Na verdade, a profusão de linguagens que integra o mundo pós-moderno 

representa um potencial muito rico na criação de novas formas e estruturas de pensamento. 

Ao citar BRAGA [s.d.], SUASSUNA (1999:40) mostra que a incorporação dessas 

mensagens simbólicas no ensino da língua portuguesa possibilita um contato com outras 

formas de ver o mundo e de interagir com ele. Por outro lado, recomenda à escola tirar 

proveito da ‘profusão de códigos, linguagens e mensagens’, estabelecendo uma 

comunicação intensa e viva no processo educativo. SUASSUNA (1999:41) explica:   
 
Nessa medida, estaremos voltados mais para as estratégias de utilização 
dos meios de comunicação de massa num processo educativo e crítico, 
encontrando os modos como as mensagens de massa podem auxiliar no 
desenvolvimento das habilidades de leitura da linguagem verbal, ao invés 
de nos mantermos na escola, numa visão dissociada da cultura: 
apocalíptica em relação aos meios de massa e anacrônica em relação ao 
verbal. 
 

Aceitar o desafio da contradição, nele penetrar e caminhar, significa conjugar 

com o aluno uma palavra carregada de conteúdo vivencial, que não sirva apenas aos 

propósitos imediatos de comunicação, mas que faça o aluno reagir, responder ativamente, 

utilizando-se da língua em estruturas concretas de enunciação, ou, conforme expressa 

BAKHTIN (1997:94): no sentido da evolução e não do imobilismo, dentro de um universo 

comunicativo dialógico e interacional. 
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3.5. Construindo um conhecimento gramatical normativo: 

comunhão de interesses e aspirações. 

 
É importante considerar que o ensino da gramática normativa é importante na 

vida do aluno e que sua prática deve ser repensada. A gramática é normativa, mas o seu 

ensino não o é, necessariamente. Em geral, confunde-se o ensino da gramática normativa 

com um ensino normativo, absolutista, dirigido à correção de supostas impropriedades 

lingüísticas do aluno. A expressão não saber português torna-se um rótulo facilmente 

aplicável a qualquer situação que fuja do modelo culto, desencorajando o aluno, afastando-

o do uso da própria língua e construindo uma determinada imagem do professor de 

português, gerada por uma atitude, como PERINI (2000:33) denomina: ‘polícia da 

linguagem’. Fundamentando-se na análise comparativa do que é certo/errado em português, 

de forma absoluta, o ensino da gramática não considera a situação comunicativa ou mesmo 

as diversidades lingüísticas. Referindo-se a esse ensino como o ensino geral de língua 

materna, SILVEIRA, in BASTOS (1998:136) afirma:  
Sabe-se que, de forma mais abrangente, a escola brasileira está 

preocupada com o ensino geral de língua materna, ensino tradicional, 
preocupado apenas com aspectos da língua-padrão exemplar (‘bem falar e 
bem escrever’). Assim, o conteúdo da disciplina Língua Portuguesa 
privilegia a norma-padrão gramatical, proposta por nossos gramáticos a 
partir de textos literários de ‘prestígio’ e imposta pela escola, como 
instância de controle das variações lingüísticas orais e escritas. No ensino 
geral de língua materna, a preocupação do professor é sanar o erro 
ortográfico, vocabular e gramatical de seus alunos. [...]. 

  

O ensino da gramática normativa, realizado no nível do bom senso, com uma 

seleção do que realmente é importante para desenvolver a competência comunicativa mais 

ampla e fundamental para a vida do aluno, favorece a reflexão, a aquisição de novas 

habilidades de uso da língua e a utilização satisfatória das variedades culta e escrita. 

Isolando o cotidiano do aluno de nossas aulas de Português, estaremos alimentando, como 

professores, o rótulo: Português é difícil ou, ainda, desprezando a identificação social que a 

língua fornece quando um aluno admite que deve falar como todo o mundo fala para não 

ser objeto de riso dos próprios colegas. POSSENTI (1999:35) admite: 
  
[...] as línguas fornecem meios também para a identificação social. Por 
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isso, é freqüentemente estranho, quando não ridículo, um velho falar como 
uma criança, uma autoridade falar como uma pessoa simples, etc. Por 
exemplo, muitos meninos não podem ou não querem usar a chamada 
linguagem correta na escola, sob pena de serem objeto de gozação por 
parte dos colegas, porque em nossa sociedade a correção é considerada 
uma marca feminina.  
 

Do mesmo modo, estaremos ampliando a impossibilidade de o aluno perceber 

que a limitação lingüística é um mecanismo conveniente ao mundo social dominante, por si 

só mais rico em leituras e em vocabulário. Na ilusão de "serem iguais", de atuarem no nível 

do senso comum, os jovens mantêm-se passivos, tornando-se alvos fáceis de serem 

atingidos pela ideologia dominante. São subestimados em seu poder de refletir, resistindo a 

aplicar o que sabem para sustentar um status no grupo de amigos e admitindo, sem 

criticidade, serem objetos da ação dominadora que lhes impede uma ação transformadora. 

FREIRE (1999-b:32) afirma que uma educação que objetive a adaptação do homem, 

estaria matando suas possibilidades de ação, transformando-o em abelha. A educação 

deve estimular a opção e afirmar o homem como homem. Adaptar é acomodar, não 

transformar. 

Desse modo, inseridos nesse universo pragmático de informações complexas, 

distantes que estão da aplicabilidade da língua culta que aprendem na escola, os jovens 

mantêm uma linguagem tão fragmentada quanto a visão que têm do mundo. 

Conseqüentemente, a variedade popular da língua torna-se a única possível para estabelecer 

uma comunicação efetiva. Um ensino produtivo de língua portuguesa pressupõe uma 

condição inversa: uma reflexão crítica capaz de oferecer ao aluno o desvelamento de suas 

autênticas inter-relações. Quando as atividades de gramática ensinarem a pensar 

cientificamente a realidade,  
 
[...] escapar-se-á à metalinguagem dada pura e simplesmente em si, sem 
qualquer outro objetivo além de fazer o aluno devolvê-la em avaliações, 
sem se preocupar realmente com o fato de se ele sabe classificar elementos 
porque sabe analisá-los ou se responde com base em 'macetes', 'dicas', etc. 
que lhe foram dados para que ele obtenha um sucesso escolar que, no 
mínimo, podemos chamar de duvidoso porque não lhe oferece nada de que 
ele realmente possa se valer em sua vida (TRAVAGLIA, 1997:225). 

 
 

A reflexão é alimento insubstituível no ensino da gramática, principalmente da 

gramática teórica, para evitar, por parte de professor e aluno, a repetição totalmente 

inconsciente de fórmulas. 
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3.6. Errar: a linguagem da possibilidade. 
  

O que é erro em língua portuguesa? A resposta a essa pergunta sugere uma 

reflexão sobre o preconceito verbalista segundo o qual é considerado como erro tudo o que 

não se encaixe na norma culta, desconsiderando-se, dessa forma, as demais variedades 

lingüísticas existentes e os grupos sociais que as utilizam.  

Conforme sugere MARCUSCHI, in BASTOS (1998:110):  
 
A eliminação dos dialetos não-padrão é a atitude mais antiga e mais 
comum. Trata de erradicar um suposto uso ‘ incorreto’ da língua. Esta 
posição carece de todo e qualquer fundamento lingüístico e baseia-se em 
atitudes avaliativas equivocadas. 
 

  
Algumas modalidades são mais prestigiadas, outras mais adequadas ao contexto 

social em que se situam, mas a norma culta não é a única no uso da língua, como não deve 

ser a única a ser respeitada, principalmente na escola, onde seu ensino deve se objetivar 

como o ensino de uma variedade prestigiada em nossa realidade. TRAVAGLIA 

(1997:64) afirma: 
O ensino prescritivo da língua portuguesa será o ensino de 

uma variedade de prestígio em nossa sociedade e, por isso mesmo, 
necessária à obtenção de certos benefícios dentro dessa mesma sociedade 
em termos de promoção e mobilidade social. 

 
Não se pode, pois, prescindir da aceitação das variedades lingüísticas no ensino 

da língua portuguesa culta, uma vez que visamos exatamente à familiarização do aluno com 

a complexidade de sua língua, quebrando alguns “tabus” e não alimentando outros. 

TRAVAGLIA (1997:66) afirma: 
[...] a escola tende a esconder a relação entre língua e grupos sociais, 
sobretudo entre norma culta e padrão e classe social privilegiada 
(econômica, cultural e politicamente); a relação entre alterações sócio-
culturais e mudança lingüística. Isso precisa acabar de vez. E é preciso 
substituir definitivamente a idéia de uso certo ou errado pela de uso 
adequado ou não adequado. 

 
Ora, não se ensina a língua nativa a usuários nativos. Em outras palavras, não é 

sobrecarregando o aluno de um material teórico repleto de normas padronizadas, que 

iremos ensinar esse aluno a “falar” ou “escrever bem”, ou mesmo capacitá-lo a comunicar-

se com qualidade no uso efetivo de sua própria língua. Como um alerta às palavras de 
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FREIRE, afirma-nos BRANDÃO (1996:21): (...) ninguém educa ninguém e ninguém se 

educa sozinho. A educação deve ser um ato coletivo, solidário, não pode ser imposta. 

O conhecimento não é uma dádiva oferecida a quem não sabe, muito menos um 

direito adquirido por uma minoria privilegiada. Assim, a construção do saber vai se 

vivificando nos próprios educandos, na própria ação de conhecer o ensinado. O caminho 

pelo qual o educando vai se apropriando do conhecimento não é neutro, pelo contrário, é 

intencional e rigoroso. CORTELLA explica (1999:111): 
 O saber pressupõe uma intencionalidade, ou seja, não há busca de 
saber sem finalidade. (...) O melhor método é aquele que propuser a 
melhor aproximação com o objeto, isto é, aquele que propiciar a mais 
completa consecução da finalidade. 
 

Educando e educador reconhecendo-se sujeitos do processo de construção do 

saber encontram, na sua relação, o objeto do conhecimento. Portanto, conhecer implica 

necessariamente a identificação de si mesmo como sujeito que quer conhecer e é capaz 

disso. No momento dessa descoberta, no momento em que o educando se reconhece 

descobrindo que é capaz de conhecer, os conteúdos passam a fazer parte do seu mundo, e é 

nesse momento que o educando se aproxima do saber significativo. 

Dessa forma, conhecimento não é a “verdade" exterior ao indivíduo, escondida 

− que ele deva “descobrir”; também não é algo pronto, acabado, desconectado do mundo e 

da realidade − que ele deva atingir; também não é um prêmio, um presente, uma 

mercadoria que ele espera receber milagrosamente. Porque o conhecimento é produzido no 

mundo real, pelos homens, o ato de conhecer é construção cultural. Porque reside na 

relação dos homens com o mundo, é uma construção histórica e social, e, portanto, 

mutável.  

Homens e mulheres, produtores do mundo e produzidos por ele, são também os 

produtores da intenção que possibilita o fazer e o ser. O aluno, num processo de reflexão 

contínua sobre o seu fazer, repensando-o e re-elaborando-o, está sujeito a errar. Desde que 

inserido na atividade discente de buscar, o erro torna-se o caminho para a reflexão crítica. 

Ao investigar a realidade, o aluno estará criando alternativas, dentro do processo de 

aprendizagem, para levantar hipóteses e comprová-las (ou não), para repensar sua ação e 

recriá-la de modo a alcançar o produto desse processo: o conhecimento. CORTELLA 

(1999:112) explica: 
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 O erro não ocupa um lugar externo ao processo de conhecer; 
investigar é bem diferente de receber uma revelação límpida, transparente 
e perfeita. O erro é uma parte integrante do conhecer não porque ‘errar é 
humano’, mas porque nosso conhecimento sobre o mundo se dá em uma 
relação viva e cambiante sem o controle de toda e qualquer interveniência 
com o próprio mundo. Errar é, sem dúvida, decorrência da busca e, pelo 
óbvio, só quem não busca não erra. Nossa escola desqualifica o erro, 
atribuindo-lhe uma dimensão catastrófica; isso não significa que, ao revés, 
deva-se incentivá-lo, mas, sim, isso sim, incorporá-lo como uma 
possibilidade de se chegar a novos conhecimentos. Ser inteligente não é 
não errar; é saber como aproveitar e lidar bem com os erros. 

 
Portanto, ensinar é não só admitir o erro, mas também tornar proveitosa sua 

influência positiva no processo de construção do conhecimento, reconhecendo-o não como 

um defeito, mas como uma possibilidade de acerto que se realiza pela atitude de busca. O 

erro esteve presente nas grandes invenções da humanidade. Passa-se muitas vezes para o 

aluno a impressão de que grandes gênios descobrem, inventam, ou produzem ciência, de 

repente, como num passe de mágica. Essa atitude contribui para a estratificação do saber: 

só quem é iluminado e muito inteligente pode saber. No ensino da língua portuguesa, o 

processo é o mesmo. Apropriar-se da língua culta não será um prêmio para quem é 

inteligente, ou um engano para quem decora, ou uma descoberta mágica para quem tem 

sorte, mas um processo contínuo, reflexivo, paciente, rigoroso e significativo que aceita e 

investiga o suposto erro e traz a satisfação de descobrir-se capaz de conhecer. O medo de 

errar, na sala de aula, deve ser substituído pela vontade de acertar. 

 Convive-se com o erro, mas aceitá-lo e nele estagnar é retrocesso, é abrir 

mão da possibilidade de crescer. Errar não é condição humana, mas delineia-se como 

denominador comum entre os homens que acertam. É um dos tijolos da construção do 

conhecimento. Conviver com o erro, percebendo-o a sua volta, não significa: fazer assim, 

porque todo mundo faz, pois o erro só é justificável enquanto possibilidade de acerto. Da 

mesma forma, o uso de uma variedade lingüística diferente da culta nem sempre se 

caracteriza como erro, mas apenas como uma adequação ao uso.  

Referindo-se a essa tendência, de certa forma comum, de se considerar como 

erro tudo o que foge do modelo lingüístico estabelecido, CINTRA, in MARQUESI 

(1996:77) afirma a necessidade de se distinguir entre aquilo que é correto – que depende 

do conhecimento de regras gramaticais – e aquilo que é adequado – que depende de 
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conhecimento de situação de uso.  

A complexidade de um efetivo ensino de português reside no equilíbrio entre 

esses dois extremos: de um lado, não se pode aceitar o fato de que ninguém erra pois tudo é 

adequação ao uso; mas, de outro, também não se pode considerar que tudo o que foge da 

variedade culta da língua seja erro.  SUASSUNA (1999:148) afirma: A solução não 

consiste apenas em respeitar as variedades dialetais, mas ir além disso, partindo de uma 

concepção de linguagem mais abrangente, que englobe, inclusive, a modalidade padrão. 

Falar segundo as regras de hoje, do português vivo, é fato que deve ser considerado no 

ensino da língua, da mesma maneira que, na linguagem escrita, a aceitação de usos mais 

informais pode ser viável, em nome das diversidades lingüísticas, de modo a 

descaracterizar o erro generalizado, ou seja, a hipótese de que os alunos erram tudo, porque 

fogem do padrão culto.  POSSENTI (1999:40) afirma: 
 
Há boas justificativas para defender a hipótese de que o ensino de formas 
raras e arcaicas não deveria ser importante na escola. Mas, que fique bem 
claro: não se trata agora de incentivar um preconceito contra o domínio 
dessas formas ‘escorreitas’. Não se trata de achar agora que aqueles que 
utilizam formas mais antigas é que estão errados. Trata-se apenas de não 
haver preconceito contra o domínio e a utilização das formas lingüísticas 
mais recentes, ou que mais recentemente se tornaram, de fato, o novo 
padrão. Ou, melhor dizendo, trata-se de aceitar que se utilizem, também 
nos textos escritos, formas lingüísticas mais informais (o que não significa 
aceitar todas), e que em geral consideramos aceitáveis apenas na fala.[...] 
 

  Por outro lado, a aceitação de diferentes formas lingüísticas não significa a 

anulação do trabalho da escola, ou seja, continua sendo papel da escola trabalhar a norma 

culta. LUFT (1998:69) reafirma esse papel da escola: É natural, óbvio e forçoso, que a 

escola vise à língua culta; os demais níveis não precisa ensinar: o aluno maneja todo o dia 

[...].A possibilidade de escolha da modalidade lingüística a ser utilizada em determinada 

situação comunicativa é um direito que a escola não pode furtar ao aluno, sob pena de 

tornar-se repressora. No entanto, da mesma forma, ela continuará sendo opressiva, se 

mantiver o aluno afastado da variedade padrão sob a justificativa de que a língua culta é 

propriedade da classe dominante e, portanto, não precisa ser ensinada a alunos menos 

favorecidos socialmente.  

  A própria liberdade de escolha do aluno pressupõe o conhecimento de outras 

variedades lingüísticas além da sua, inclusive a culta. É imprescindível que ele conheça 

alguns modelos para que possa optar. O contrário seria tirar do aluno o acesso ao 
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desenvolvimento lingüístico e deixá-lo em inquestionável permanência com o erro por si 

só. O erro, isolado do contexto sócio-cultural, fragmentado em sua interpretação, torna-se 

mais um signo visual carregado de força, em meio a tantos outros, impulsionando o aluno a 

errar também. Esparramados pelo universo do aluno, alimentados pela força da tecnologia, 

expressando muitas vezes uma linguagem sedutoramente apelativa, esses signos visuais, 

quando não aproveitados na aprendizagem estão longe de ser linguagem de possibilidade e 

cada vez mais próximos de uma linguagem conveniente à ideologia dominante.  

  SANTAELLA (1996:330-331) afirma: 

 
As linguagens não são inocentes nem inconseqüentes.[...] As linguagens 
que dão corpo às ideologias, na dimensão de cada cultura historicamente 
determinada, trazem inevitavelmente as marcas da posição política dos 
agentes sociais. [...] A linguagem que falamos, o sistema de sinais que 
emitimos, a miríade de traços, escolhas, omissões e partilhas de que somos 
compostos, falam de nós. São indicadores da nossa posição peculiar na 
rede tensa das tendências políticas. 
 

Portanto, respeitando-se as variações lingüísticas e o patrimônio lingüístico de 

cada um, o processo de construção do conhecimento da modalidade culta da língua pode 

conter estratégias que pressuponham como ponto de partida um “erro” pesquisado pelo 

aluno, dentro de seu próprio universo, interpretado e compreendido em seu contexto social 

e cultural e que possa garantir ao aluno a possibilidade de acerto. Por outro lado, o sistema 

tradicional de correção de produções textuais dos alunos, revela uma porcentagem baseada 

na quantidade de itens inaceitáveis, o que além de diminuir sensivelmente a nota do aluno, 

reprime sua expressão escrita e subordina-o a um medo de escrever legitimado por um 

medo de errar.  

POSSENTI (1999:43) explica que as redações dos alunos apresentam mais 

acertos do que erros. O problema é que os professores não contam pontos positivos pelos 

acertos. Além disso, cada incorreção é contada como uma unidade a mais, 

independentemente do tipo de erro, ou seja, ignora-se que a aprendizagem gramatical 

acontece por regras, não por casos individuais. Afirma o autor:  
 
[...] há erros que chocam e erros que não chocam mais. Mas, o mais 
importante é dar-nos conta de que não é verdade que aqueles que ”erram” 
erram tudo. De fato, se utilizarmos bons critérios pra contar os erros e os 
acertos, concluiremos logo que é relativamente pequena a diferença entre 
o que um aluno (ou outro cidadão qualquer) já sabe de sua língua e o que 
lhe falta saber para dominar a língua padrão. 
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Trabalhar a língua portuguesa culta com o aluno, propiciando-lhe a 

oportunidade de desenvolver e enriquecer a competência comunicativa, não significa 

condicioná-lo à idéia de que a língua culta é a "única". Nesse sentido, trabalhar os erros 

como expressão de significados, vinculados ao contexto social, representa uma alternativa 

criativa para a apropriação de uma variedade lingüística prestigiada em nossa sociedade e, 

por isso mesmo, necessária em termos de mobilidade social. 

 

3.7. Aceitando o desafio: o ensino da língua portuguesa  na  e  com  a 

contradição.  

 
A possibilidade de apropriar-se da língua materna como um direito e um dever 

na construção de seu conhecimento pode ser percebida pelo aluno a partir de atividades que 

lhe permitam a reflexão sobre a natureza da língua e o seu papel na sociedade. A 

capacidade de refletir, quando incentivada e cultivada em sala de aula, estabelece uma 

atmosfera favorável para o trabalho investigativo, envolve o sujeito num processo pessoal 

de compreensão de si mesmo e do mundo real, alicerça uma cumplicidade professor-aluno 

na busca da conscientização emancipadora. ALARCÃO afirma (1996:183): 
 
 Nesta perspectiva, atividades que façam o aluno refletir sobre a 
natureza da língua e seu papel na vida social, atividades que se debrucem 
sobre as várias competências inerentes à competência comunicativa e, 
sobretudo, sobre as suas inter-relações, atividades que permitam um olhar 
sobre as competências de aprendizagem individual e cooperativa, 
incluindo a cooperação com o professor, têm de passar a ser integradas no 
ensino de línguas. Não como adicionais, roubando tempo ao tempo do 
estudo da língua, mas como fazendo parte integrante desse mesmo estudo. 
 

A aprendizagem pressupõe a interação entre aquele que constrói o 

conhecimento e o mundo que o rodeia; pressupõe um aluno crítico e pesquisador, capaz de 

reagir criativamente, interrogar-se e encontrar respostas, mobilizando-se e comprometendo-

se no seu processo de aprendizagem. Como explica GUTIERREZ (1978:38): Todo saber 

deve ser práxis, tem que transcender à (sic) realidade. Nessa perspectiva, os componentes 

curriculares devem permitir ao aluno apropriar-se de uma cultura integral, ou seja, em vez 

de restringirem-se a uma lista de conteúdos verticais selecionados, em geral, pelos livros 

didáticos, todas as matérias ministradas devem concorrer para a evolução global do aluno.  
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No entanto, é predominantemente no terreno da linguagem que o homem 

estrutura o mundo e a ele se liga, e é com certeza na aula de língua portuguesa que o 

indivíduo se instrumentaliza para abrir as portas de sua cultura integral. BECHARA 

(1998:24) afirma: 

 
Desde logo convém ressaltar que não é só através da aula de língua 

portuguesa que o aluno chegará a (essa) cultura integral; todas as matérias 
que lhe são ministradas concorrem para esse objetivo maior. Mas 
acreditamos que é na aula de língua portuguesa que se abre maior espaço 
para tais oportunidades. Ao entrar no mundo maravilhoso das informações 
que veiculam os textos literários e não–literários, modernos e antigos, terá 
o professor de língua materna a ocasião propícia para abrir os limites de 
uma educação especificamente lingüística. 

 
Só a partir do momento em que o aluno articule conscientemente as regras 

formais da gramática, em situações de comunicação, é que ele passa a dominá-las. Negar ao 

aluno o vínculo entre seu conhecimento e sua experiência de vida, significa aumentar a sua 

dificuldade na tarefa complexa de aprender a gramática de sua língua. Na sala de aula, o 

espaço ocupado por regras gramaticais soltas e exemplos retirados de livros, deve ser 

substituído por um ambiente de prática comunicativa, onde ele possa trabalhar com 

exemplos de sua realidade, emergidos do uso que ele faz da língua no seu cotidiano, das 

mensagens que o rodeiam, das crônicas, das reportagens, enfim, da linguagem expressiva 

que ele reconhece como significativa. CINTRA, in MARQUESI (1996:75) declara: 
 

O que parece ser fundamental numa prática comunicativa é que o 
ensino opere sobre e a partir de conhecimentos prévios entre 
interlocutores; trabalhe com as intenções dos falantes, de sorte a permitir 
que o aluno vivencie diferentes atos ilocucionários que mostrem 
diferenças e semelhanças entre uma promessa, um dever, uma ameaça, um 
aviso, uma predição, um comentário casual, jornalístico ou literário, uma 
intriga, um trabalho escolar,etc. 

 
É importante considerar que os gramáticos, quando descrevem a língua, 

exemplificam regras abstratas do sistema lingüístico, utilizam frases muitas vezes artificiais 

ou mesmo orações desvinculadas de seu contexto e, principalmente, do universo do aluno. 

Isso dificulta a aprendizagem e até a transferência de conhecimentos, pois se perde o 

vínculo principal do significado. A construção de um conhecimento gramatical só ocorre 

quando o ensino enfoca as maneiras pelas quais uma regra gramatical acontece em situação 

de comunicação efetiva. Conforme LUFT (1998:65): 
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O aluno precisa ser estimulado a apoiar-se na sua intuição da 

língua para opinar sobre a qualidade de frases propostas – bem-formadas / 
malformadas, claras / obscuras, concisas / palavrosas, etc. Afinal, saber a 
língua não é só saber construir e interpretar frases, mas também julgá-las, 
ver se observam regras implícitas (gramaticalidade), se são boas para a 
comunicação ou performance (aceitabilidade). 

  
É da natureza humana aprender sistemas de regras para sistematizar seus 

comportamentos; portanto, a gramática deve seguir o mesmo ritmo. O aluno traz uma 

gramática internalizada que lhe permite estruturar e analisar frases intuitivamente. Essa 

gramática não é explícita, não usa termos técnicos, mas existe enquanto domínio interior 

das regras da língua que provê tais análises. Desconsiderando-se essa gramática, alimenta-

se o pressuposto de que o aluno não sabe a língua, pois ainda escreve com erros, e 

submete-se esse aluno a um interminável número de regras, visando-se a uma perfeição 

ortográfica. De acordo com LUFT (1998:43): essa obsessão ortográfica perseguirá o aluno 

em todo o percurso do 1o e 2o Graus, embora, continue o autor, seja desnecessário observar 

que quanto mais essas coisas se ensinam, menos se aprendem. É fundamental, portanto, 

para o ensino da gramática, partir-se de uma realidade lingüística do aluno, do conjunto de 

regras internalizadas que ele traz e articular as regras a situações de uso efetivo para que o 

aluno possa ampliar e aprofundar seus conhecimentos.  

Fazendo uma leitura crítica da realidade, o aluno descobre as regras, explicita-

as na medida de seus interesses e necessidades e, por meio de exercícios e práticas com a 

língua, desenvolve sua competência lingüística. A leitura crítica do universo lingüístico que 

o rodeia, a pesquisa e o levantamento de hipóteses que ele virá ou não a confirmar, as 

regras inseridas no sistema gramatical internalizado, todo esse material possibilita ao aluno 

um grau de aprimoramento que o levará a consultar gramáticas e dicionários para dirimir 

dúvidas, para explicitar regras implícitas. Portanto, ao contrário do que normalmente se 

observa, as regras não são dadas ao aluno para que ele obedeça a elas, mas são descobertas, 

pesquisadas, interpretadas em suas relações funcionais e internalizadas por esse aluno, 

tornando-o agente e sujeito da própria aprendizagem. Dentro de seu universo, em contato 

com vários tipos de mensagens e textos, o aluno faz uso prioritário de suas habilidades de 

leitura. É importante considerar que, na leitura crítica da realidade, não basta um aluno 

decifrador de sinais. Muito mais que isso ele deve descodificar a palavra e dialogar com o 
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texto, a fim de compreendê-lo e inferir-lhe significados, tornando-se o sujeito do processo 

de ler e não objeto, receptáculo de informações, conforme afirma BRANDÃO, in 

BASTOS (1998:200):  
 

A leitura como exercício de cidadania exige um leitor privilegiado, de 
aguçada criticidade, que, num movimento cooperativo, mobilizando seus 
conhecimentos prévios (lingüístico, textual e de mundo), seja capaz de 
preencher os vazios do texto, que não se limite à busca das intenções do 
autor, mas construa a significação global do texto percorrendo as pistas, as 
indicações nele colocadas. E, mais ainda, que seja capaz de ultrapassar os 
limites pontuais de um texto e incorporá-lo reflexivamente no seu universo 
de conhecimento, de forma a levá-lo a melhor compreender seu mundo e 
seu semelhante. Cabe à escola o desafio da formação desse leitor. 

 

Outro fator importante a ser considerado no ensino da língua portuguesa, 

aceitando-se o desafio de atuar na e com a contradição é a possibilidade de trabalhar com 

uma gramática normativa a partir da descrição de um modelo padrão da língua não 

fundamentado em textos literários. PERINI (1999:87) sustenta esse princípio relacionando 

suas justificativas ao fato de que a doutrina gramatical, apesar de ser pré-requisito a 

qualquer descrição do português padrão, não se fundamenta numa seleção criteriosa dos 

dados a serem descritos. Sugere-nos a verificação de obras literárias – portanto 

consideradas amostras de português padrão – em muitas das quais são encontradas 

diferenças de ordem gramatical, ou ainda a utilização de variedades coloquiais ou mesmo 

pessoais. Por outro lado, textos científicos, didáticos, a linguagem técnica e a jornalística 

mantêm uma uniformidade gramatical. A defesa do gramático é pela sustentação de que os 

dados que fundamentarão a gramática devem ser retirados desse padrão técnico-

jornalístico. Justificando seu ponto de vista, o autor ressalta que, além de tais textos 

oferecerem maior coerência na elaboração dos dados descritivos, devido à uniformidade de 

estrutura, o mesmo padrão básico destacado servirá de base para o estudo gramatical dos 

textos literários. 

Além disso, uma das finalidades do ensino gramatical é o aperfeiçoamento da 

língua por meio da leitura e da escrita e, se isso não está sendo atingido de fato, torna-se 

necessário estabelecer objetivos mais realistas para o ensino da língua. PERINI (1999:88) 

afirma: 
Argumenta-se que uma das finalidades do ensino gramatical é 
conscientizar o estudante de sua língua, da língua que ele deve aprender a 
manejar, seja lendo, seja escrevendo. Mas certamente muito poucos 
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estudantes chegarão a produzir textos literários; digo mais: poucos 
chegarão a adquirir o hábito de ler textos literários. Mas é certamente 
necessário (embora ainda estejamos terrivelmente longe de consegui-lo) 
que eles cheguem a manejar a linguagem técnica e jornalística, pelo menos 
como leitores. Uma exigência que a civilização faz do homem moderno é 
que seja capaz de adquirir conhecimentos técnicos a partir de textos 
escritos (mesmo que seja apenas como montar uma estante); e que seja 
capaz de obter informações cruciais para sua participação na vida política 
de sua comunidade e do País – informações que lhe chegam, 
principalmente através de material escrito: jornais, revistas, comunicados, 
manifestos. 

  

Com esse desafio, a proposta de Perini quebra o velho modelo tradicional da 

gramática, o que ainda deixa uma grande distância entre a possibilidade e a sua efetiva 

aplicação no ensino médio. CINTRA, in BASTOS (1998:69), ao referir-se à teoria de 

Perini, caracteriza-a como uma posição equilibrada, à medida que os dados para a 

gramática descritiva são colhidos da realidade, de forma bastante razoável. Perini rejeita 

tanto a idéia de se coletarem todos os dados necessários para a descrição, como a idéia de 

que a gramática é que referenda as ocorrências. Dessa forma, analisando as partes 

significativas extraídas do todo, a gramática desempenha seu verdadeiro papel − o da 

análise e sistematização de fenômenos da língua em sua complexa relação: 

forma/significado. CINTRA, in BASTOS (1998:70) afirma: 
 
Num ponto parece haver consenso: a língua escrita de textos jornalísticos 
corresponde a uma manifestação da língua padrão, tanto na variante 
brasileira como na portuguesa, sendo descartada a linguagem literária 
como expressão de normalidade. Neste ponto os gramáticos se posicionam 
em sintonia com os professores, que há muito vêem se valendo do texto 
jornalístico em sala de aula. 

 

Num mundo como o nosso, com a gama de informações que chega aos jovens 

tão rápida e facilmente, os objetivos da escola não podem ficar reduzidos a um programa de 

conteúdos ou conhecimentos, por mais selecionados que sejam. Ao aluno, devem ser 

proporcionados instrumentos e técnicas para que ele próprio possa estruturar tantas 

informações. Como explica GUTIERREZ (1978:93): 
 

Nossa preocupação deve ser, portanto, conseguir com que o educando 
possa estruturar, assimilar e tornar sua uma informação que se lhe oferece 
em quantidade e a ritmos não previstos pela metodologia tradicional. Hoje, 
graças aos meios de comunicação social, a vida é como num filme em 
constante movimento. Temos que preparar o educando para que, sem deter 
a vida, o próprio processo vital consiga aprofundar e assimilar os 
conceitos. 
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Enquanto a prática pedagógica da escola se mantiver baseada na fragmentação 

da realidade, a sala de aula concorrerá para a formação de pessoas rotineiras, capazes 

apenas de desempenhar um papel na vida social, mas não de agir e refletir crítica e 

conscientemente sobre sua prática social. Nesse contexto, seguindo a orientação de 

FREIRE (1998-b:62), a educação problematizadora é o caminho para a libertação do 

sujeito, uma educação capaz de dar condições ao homem de conscientizar-se como sujeito 

de um processo dinâmico e real, que é a sua própria história. 

A experiência − que vem relatada no próximo capítulo − tentou buscar um 

caminho flexível por meio do qual professor e aluno trabalharam em conjunto e 

interativamente com o universo do aluno. Buscou-se dar sentido à ação de aprender. Não se 

trata de suprimir o ensino da gramática normativa dos currículos do ensino médio, mas de 

especificar as suas prioridades, articulá-lo à competência de cada aluno e à sua realidade, 

adaptá-lo às variedades lingüísticas e à adequação de cada modalidade, de acordo com sua 

operacionalização, em situações de intercomunicação. Enfim, um ensino da língua materna 

que possa contribuir para evitar o fracasso e a evasão escolar, na medida em que se 

incorpora ao processo de transformações sociais, objetivando o crescimento e a libertação 

do homem. SOARES (1999:79) afirma: 
 

[...] é fundamental que a escola e os professores compreendam que ensinar 
por meio da língua e, principalmente, ensinar a língua são tarefas não só 
técnicas, mas também políticas. Quando teorias sobre as relações entre 
linguagem e classe social são escolhidas para fundamentar e orientar a 
prática pedagógica, a opção que se está fazendo não é, apenas, uma opção 
técnica, em busca de uma competência que lute contra o fracasso na 
escola, que, na verdade, é o fracasso da escola, mas é, sobretudo, uma 
opção política, que expressa um compromisso com a luta contra as 
discriminações e as desigualdades sociais. 
 

 
Conforme explica PERINI (2000:33): trata-se de um desafio atribuído ao 

professor de Português, na medida em que trabalha contra uma tradição repressiva, que 

deforma a imagem de nossa disciplina aos olhos de alunos e ex-alunos. 

Sob o ponto de vista tradicional, centralizado na língua verbal escrita e nas suas 

regras de combinação, o ensino da gramática restringe-se ao aprendizado de normas 

modelares que inibem o aluno em seu ato comunicativo. Confunde-se Português com 

gramática e afasta-se o aprendizado da língua materna de seu rico e complexo papel na 
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linguagem humana.  

O compromisso do professor, ao lidar com a língua, é um compromisso com os 

poderes de expressão e livre expansão da criatividade lingüística. É nessa prática que o 

aluno estará aperfeiçoando a sua gramática comunicativa e podendo tornar-se 

contemporâneo de sua época. 
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Capítulo IV: O RELATO DA EXPERIÊNCIA 
       

Procotólo 

                            É o procotólo 

É a cardeneta 

É a falcudade 

É o estautuo 

É o fenônemo 

É o pogresso 

E é sempre um crima 

E aí vareia 

E a largatixa 

Que é o pobrema 

Essa que é a questã 

Quanto menas vezes falar dela é melhor 

Com sastisfação 

 

        (Carlinhos Vergueiro) 

 

  
    (Ilustração 02 = tetra) 
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    (Ilustração 03: Encadernações) 
  

  
A apresentação deste capítulo foge às regras tradicionais. Compõe-se de três 

materiais ilustrativos: a letra da música de Carlinhos Vergueiro, a foto da palavra Treta e o 

registro da palavra Encardenações. Os exemplos foram extraídos da realidade e, portanto, 

são representativos de uma variedade lingüística popular, efetivamente utilizada em nossa 

sociedade. A união desses três elementos, designativos de uma variedade lingüística 

considerada incorreta por um professor de língua portuguesa, não só ilustra este capítulo 

como também embasa a experiência relatada. 

A letra da música de Carlinhos Vergueiro, que abre o capítulo, foge ao modelo 

tradicional de língua culta que se espera encontrar em textos literários. As palavras diferem 

dos moldes cultos, mas são comuns no cotidiano lingüístico dos brasileiros. A intenção do 

compositor foi exatamente expressar, com sua poesia, esse cotidiano brasileiro. Diferenças 

geográficas, sociais, ou mesmo individuais fazem da língua uma soma de dialetos, faces da 

mesma língua, que acabam por interferir na aprendizagem e no uso de uma linguagem mais 

elaborada. Como explica LUFT (1998:69):  
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Todas as variedades da língua são valores positivos. Não será negando-as, 
perseguindo-as, humilhando quem as usa, que se fará um trabalho 
produtivo no ensino. Nem se mudarão em nada esses usos de níveis 
culturalmente inferiores, como alguns equivocadamente pensam. Cada 
falante fala como sabe e consegue falar, não como ele ou outros 
desejariam que falasse.  
 

  
A ilustração 02, na página seguinte à abertura do capítulo, exemplifica mais 

uma vez a heterogeneidade no campo lingüístico. A foto foi tirada em um clube de campo, 

durante uma viagem, pela aluna Ivana, 16, segunda série do curso de Administração. O 

clube é freqüentado por pessoas de prestígio social, o que deixou a Ivana intrigada em 

relação ao que lhe pareceu, conforme suas palavras, “um erro primário”. 

O texto informativo contido na ilustração 03, também na página seguinte à 

abertura do capítulo, é mais um exemplo da diversidade no campo lingüístico. O aviso 

estava afixado na gráfica de uma faculdade, exposto a um público considerado 

intelectualmente desenvolvido, conforme palavras de um grupo de alunos (17 anos, em 

média) da terceira série de um colégio técnico, do curso Processamento de Dados. Para 

inscreverem-se no exame vestibular, foram até a faculdade e surpreenderam-se com o 

cartaz afixado na porta da gráfica. Esse fato ocorreu em 1992 e tornou-se o primeiro 

momento deste trabalho, ao permitir o contato inicial com a motivação provocada no aluno 

pela análise crítica de seu universo lingüístico e possibilitar uma reflexão sobre o ensino da 

língua portuguesa.  LUFT (1998:69) fundamenta essa reflexão: 
 

 Será.que nossos professores de língua materna aprendem, nos 
cursos de Letras, as diferenças precisas entre fala e escrita, entre 
gramáticas vulgares e gramática culta, entre gramática (implícita) e 
Gramática (explícita)? Aprendem a identificar as regras que “geram” os 
erros dos alunos? Sabem sequer que por trás dos erros existe uma 
gramática? Que os erros podem ser acertos dentro de sua gramática 
específica? Aprendem o que seja regularização, interferência gramatical, 
analogia, ultracorreção, etc.? 
 

  
Assim, trazendo para a sala de aula exemplos vivos de variações lingüísticas, os 

alunos levantam hipóteses, pesquisam, enriquecem suas teorias, tornam-se críticos e, 

principalmente, pela exposição a modelos de língua culta, apropriam-se de seu uso, não 

como único, mas como mais um a ser considerado.  
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No caso dessas três ilustrações, por exemplo, haveria forma mais prazerosa de 

trabalhar um assunto tão estranho para o aluno quanto a metátese? Exatamente essa 

mudança fonética que justifica a transposição do r em “cardeneta”, em “encardenação”, 

em “treta”...??? 

 

4.1. Caracterização da escola onde ocorre a experiência. 

 
A história do Colégio Brasília começa em 1972, quando a professora Ayako 

Kuba Sakamoto funda o Jardim Escola “Criança Feliz”, na garagem de sua casa, no bairro 

Vila Formosa, zona leste de São Paulo, na Rua Araiporanga, 195, (Maternal - Jardim - Pré). 

Contavam, então, com 21 alunos, ministrando aulas numa sala de aula improvisada. 

Atualmente, ampliando o espaço físico pelos quarteirões próximos, o Colégio e Faculdade 

Brasília totaliza 12.000 m2 de área construída, distribuídos em quatro unidades. O colégio 

possui 65 salas de aula e atende a Pré-Escola, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio 

(períodos matutino e vespertino, com 2.500 alunos), o Ensino Médio Profissionalizante 

(período noturno, com 150 alunos), e o Ensino Superior (noturno, 70 alunos em 99 com 

projeção de cem alunos para cada curso em 2000). O Ensino Superior mantém os cursos: 

Administração (desde 1999), Administração com ênfase em Marketing, e Informática (a 

partir de 2000). A clientela, na sua maioria residentes na região, vem de famílias da classe 

média: comerciantes, profissionais autônomos, micro-empresários, em geral. No espaço 

físico da escola, os estudantes podem contar com um teatro de arena, lanchonete, duas 

quadras de esporte, um ginásio de esportes, quatro laboratórios de Informática (com 

provedor próprio − Internet), um laboratório de Física/Hardward, um laboratório de 

Ciências e Química, Biblioteca, Sala de Leitura, Brinquedoteca, Matemoteca, três salas de 

Artes, dois centros de convivência, área infantil com parque (área verde), sala de música, 

além das dependências administrativas e salas de Coordenação Pedagógica. O Ensino 

Superior conta também com laboratório de edição de imagens, refeitório e um auditório. 

O colégio mantém convênio de intercâmbio educacional com a escola irmã 

Okinawa Shogaku (Japão) e com o Sistema Anglo de Ensino (material didático e 

treinamento de professores). O Rotary Club de Vila Formosa desenvolve com o colégio o 

Projeto Rumo − Seminários de Informação Profissional aos jovens. A clínica Santa Isabella 
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oferece suporte na área de saúde, além de manter um ambulatório médico na escola. 

Visando à recreação e à integração de alunos, pais e escola, são desenvolvidas atividades 

culturais que valorizem a criatividade e socializem os trabalhos dos alunos, contribuindo 

para sua formação enquanto cidadãos: grupos de teatro, férias e gincanas culturais, 

Expotec, Educrese e, em especial, o Domingo Maior e a Páscoa Solidária − eventos de 

caráter social que atendem as crianças carentes da região. O Colégio Brasília tem uma 

preocupação muito grande em relação ao desenvolvimento do aluno como cidadão: são 

constantes as atividades culturais e os campeonatos. Dentre os projetos que a escola 

desenvolve nesse sentido, visando à inserção do aluno na sua realidade, vale a pena 

destacarmos o Grupo de Ação Ambiental, com o objetivo de conscientizar a preservação do 

meio ambiente e o Projeto de Conclusão de Curso (específico da área técnica), em que os 

alunos constroem uma realidade profissional pertinente ao curso escolhido e a expõem à 

comunidade. 

Nesse contexto, meu universo de pesquisa foi o Ensino Médio 

Profissionalizante, noturno, com jovens entre 16 a 19 anos, muitos estagiários ou já 

empregados em seguradoras, escolas e cursos de Informática, empresas de Publicidade e 

Design, empresas comerciais de grande porte: ITAUTEC-PHILCO, DURATEX-UNIÃO, 

CIESP-FIESP, IBM, Receita Federal, etc. Os alunos têm em comum a energia própria da 

idade, a vontade de realizar os sonhos profissionais e entrar numa boa faculdade. Alguns, 

filhos de pais empresários, pretendem administrar os negócios dos pais. A maior parte deles 

trabalha e paga sua própria mensalidade escolar. É interessante notar que alguns alunos, 

embora oriundos de famílias ricas, trabalham e valorizam o esforço dos pais1. 

A proposta da escola objetiva um aperfeiçoamento pedagógico, visa a oferecer 

um ensino de excelência, proporcionando aos alunos condições de aprendizagem 

significativa e atualizada. Além disso, sustenta um compromisso social, ético-político, 

fundamentado na formação de um cidadão íntegro, competente e que tenha argumentação 

sólida. Seguindo a linha construtivista, a escola propõe um compartilhar de informações 

significativas entre professor-aluno, valoriza a interdisciplinaridade, incentiva e acompanha 

o desenvolvimento de projetos e apóia atividades que estimulem o aluno a construir seu 

conhecimento de dentro para fora, a partir de sua experiência de vida. Para que essa meta 

                                                           
1 Dados colhidos de pesquisa.  
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possa ser alcançada, a escola investe constantemente em cursos de formação de professores 

e na tecnologia de suporte às atividades pedagógicas. O colégio preocupa-se com a 

formação contínua de seus professores e funcionários em geral. No início do ano, depois de 

vários encontros para reflexão, foi firmado entre alunos, direção, coordenação, professores 

e todos os funcionários da escola, um contrato ético que resgata valores essenciais a serem 

trabalhados e revistos continuamente. Na própria escola, têm-se a oportunidade de 

freqüentar palestras e cursos. Já, há algum tempo, a ação pedagógica se concentra em 

projetos. Há liberdade para o professor criar e sugerir atividades, que quase sempre são 

associadas a outras disciplinas e áreas, inclusive técnicas. São pequenos projetos que 

surgem e vão se incorporando a projetos maiores, formando um conjunto que busca estar 

em harmonia com o projeto pedagógico da escola. 2      

 

4.2. Caracterização da pesquisa. 

 
Como já disse na Introdução, este trabalho não se fez de um momento para 

outro. A pesquisa vem se realizando, no início de forma assistemática, desde 1989. No 

entanto, sua sistematização ocupou-me os dois últimos anos, não só buscando o 

embasamento teórico, mas também praticando em meu trabalho docente a atividade 

proposta, o que fortificou a pesquisa. 

No início do ano letivo de 1998, sugeri para as classes com as quais eu iria 

trabalhar, que, de modo assistemático, colhêssemos e organizássemos os dados para a 

pesquisa. Como me propus uma atitude olhar crítica, que me permitisse avaliar 

continuamente os resultados e repensá-los, optei por turmas de primeira e segunda séries do 

ensino médio, pois estaria acompanhando o processo ininterruptamente. Sendo, na época, a 

única professora de Português do período noturno, havia a segurança de continuar com as 

classes, como vem acontecendo nesses últimos cinco anos em que estou no colégio. Propus 

a atividade no início de 98 e isso me permitiu acumular o material.3   

                                                           
2 O Projeto Pedagógico da escola consta como anexo 03, no final do trabalho, assim como o Projeto de 
Administração (anexo 04 -como exemplo de projeto anual).  
 
3 Pude, inclusive, fazer cópias dos negativos das fotos, pois a maioria dos alunos fica com suas fotos, que são 
anexadas a seus trabalhos de pesquisa e arquivadas em pasta − é o que chamamos, em nossa cumplicidade, de 
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Em 1998 foram-me atribuídas: uma sala de primeiro ano, com quatro aulas 

semanais (30 alunos) e duas salas de segundo ano (43 alunos), sempre no ensino médio, 

com cinco aulas semanais, o que resulta, grosso modo, em 608 horas/aula no ano. Nesse 

ano, a primeira série desdobrou-se em três salas de segunda série 4 e as segundas 

mantiveram-se em três salas de terceira (num total de 121 alunos), todas com cinco aulas 

semanais, o que resultou, em média, em 720 horas/aula no ano, até setembro de 1999. 

Portanto, um total de 1.328 horas/aula de Português. Apesar de procurar, sempre que 

possível, articular a gramática à literatura, o “cronograma” pressupõe duas aulas de 

gramática por semana e três dedicadas à literatura e produção de textos. Assim, de um total 

de 1328 h/a trabalhadas em Português, 530, em média, foram dedicadas à gramática. Como 

a atividade não é contínua, isto é, como ela acontece tanto com programação antecipada 

como nasce de um momento significativo e, ainda, às vezes, incorpora-se a uma outra aula 

(principalmente Redação), pela necessidade dos alunos naquele momento, dessas 530 aulas 

de gramática, calculo que, pelo menos 400 tenham sido exclusivamente dedicadas à 

gramática reflexiva com essa atividade.5    

A atividade realizada na pesquisa, por seu caráter reflexivo, não possui fases 

distintas nem um tempo determinado para acontecer. Ela se constrói no seu próprio fazer e 

na prática reflexiva educador/educando. A divisão em etapas reduz muito o caráter 

abrangente que se pretende no trabalho. Entretanto, para um melhor entendimento, 

apresento, a seguir, a descrição sistematizada da atividade, ilustrada com amostras do 

material utilizado. A escolha de umas poucas amostras foi imperativa, diante de tanto 

material apresentado. O que pretendo é mostrar, com essas ilustrações, um aluno sujeito de 

seu próprio conhecimento, pesquisador, atento à palavra, leitor crítico e consciente de seu 
universo lingüístico. Inserindo-se em uma prática lingüística que pressupõe um universo 

amplo de ações sociais, o aluno pode refletir sobre as condições de produção do discurso e 

sobre a heterogeneidade do sujeito produtor de linguagem. Ele passa a discutir o como e o 

porquê se estabelece o que é certo e o que é errado, em termos de uso lingüístico, já que as 

convenções se constituem num processo histórico. Fazendo uso das palavras de 

                                                                                                                                                                                 
“dossiê”. 
4 O desdobramento de uma para três salas explica-se pelo crescimento da demanda e por serem cursos 
profissionalizantes: na primeira série as turmas são reunidas (desde que o número de alunos o permita) para as 
aulas de Núcleo Comum. Da segunda série em diante, são separadas. 
5 Sem rigidez, pois ainda se mantém, por opção do curso técnico, o livro didático.  
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SUASSUNA (1999:148):  
 
Não postulo aqui a instauração de um eu que assim se define pela língua 
do outro, nem tampouco a concessão de um ‘ passaporte’ para o mundo 
dos conhecimentos escolares a serem veiculados pela língua padrão; 
postulo, sim, a possibilidade de o aluno-sujeito apropriar-se de novos 
sistemas de referência, por meio dos quais agirá sobre o outro e sobre o 
mundo em que ele se insere – o mundo que, pela enunciação, ele possa 
conquistar e transformar. 
 
 

O levantamento de erros constitui-se no primeiro momento da atividade. O 

aluno é orientado a realizar uma pesquisa de seu universo simbólico. Ele terá um prazo para 

selecionar frases ou palavras contidas em faixas, placas, propagandas, pára-choques de 

caminhões, etc. Tudo deverá ser observado neste levantamento inicial, desde palavras soltas 

até frases construídas, desde a linguagem referencial até a conativa.6    

O que guiará o aluno nessa pesquisa, a princípio, será a palavra ou a frase que 

mais lhe chamar a atenção, por um motivo qualquer, mas que ele saiba explicitar. Estarão 

diretamente envolvidas sua curiosidade e sua atenção. Depois de um prazo determinado, já 

está munido de, pelo menos, algum material de pesquisa, registrado em fotos. No início, 

pode haver escassez de material, uma vez que o jovem não está habituado a esse tipo de 

trabalho. Alguns deles alegam, por exemplo, não terem tempo ou não terem máquina 

fotográfica. Mas depois de iniciar o trabalho, quando começa a se envolver pelas fotos que 

o colega trouxe, a pesquisa flui, constante e prazerosa. O material se acumula e, por muitas 

vezes, é preciso até reduzi-lo, contra a vontade do aluno, para que as etapas seguintes sejam 

alcançadas. Além das fotos, são trazidos, também, recortes, folhetos de propaganda, 

“sacolinhas”, papéis de embrulho, manuais de eletrodomésticos, pesquisas voluntárias 

feitas na Internet, enfim, tudo o que estiver ao alcance dos olhos críticos do aluno 

transforma-se em tema de pesquisa gramatical. Observamos que os lugares mais cobiçados 

para essa leitura crítica têm sido a lanchonete e a padaria do bairro. São tantos os relatos e 

as curiosidades que cercam as fotos e os recortes7 que seria impossível registrá-los todos, o 

                                                           
6 Por linguagem referencial entende-se a linguagem informativa, que, a priori, não tem a intenção de 
convencer o leitor, mas apenas transmitir-lhe informação, de modo claro e objetivo. Por linguagem conativa, 
entende-se a linguagem apelativa, que focaliza o receptor e tenta convencê-lo a uma mudança de 
comportamento mediante o destaque do receptor − dirigida aos objetivos do emissor. 
 
7 É interessante observar que muitas vezes os recortes que eles trazem para a sala de aula vêm nos bolsos, 
amassados, sem ninguém esperar ou sem pré-determinação. 
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que, sem dúvida, revela o envolvimento do aluno com a atividade. Familiares, colegas, 

donos de lanchonetes, dentistas, donos de postos interagem com o aluno, comunicam-se e 

problematizam o uso da língua: − é a intervenção no seu mundo, é a percepção da língua 

como instrumento de construção desse mundo. A curiosidade instiga-os ainda mais em sua 

aprendizagem e, sem perceberem, estão trabalhando a língua culta, buscando orientações 

em livros de gramática, em dicionários, mas, acima de tudo, estão prestando atenção à 

palavra, estão lendo, estão discutindo seu significado dentro do contexto da realidade 

brasileira, estão transferindo e aplicando, associando, enfim,... estão se apropriando da 

língua culta. 

  Num segundo momento 8 as fotos e todo o material trazido pelos alunos são 

colocados em uma superfície central da sala de aula e, com os alunos em círculo, são 

comentados e selecionados. Os critérios de seleção são estabelecidos pelos próprios alunos, 

que vão explicitando o que lhes chamou a atenção a ponto de fazê-los parar e fotografar, ou 

recortar algum texto. A reunião das fotos não significa que elas vão se acumulando para 

depois serem trabalhadas com os alunos. Muitas vezes o aluno nos pega de surpresa, com 

uma foto ou um recorte de jornal, que lhe incita a curiosidade e a vontade de pesquisar. É o 

momento certo de trabalhar esse material. Outras vezes, os próprios alunos pedem “um 

tempo” para pesquisar, pois estão com acúmulo de provas e trabalhos. Portanto, os 

momentos da atividade não são rígidos em sua execução.  Essa segunda etapa constitui-se 

em mais um momento significativo: é nessa discussão que são levantadas não só as regras 

da gramática normativa, como também todas as mensagens explícitas ou implícitas contidas 

nos textos analisados. É o momento em que o aluno se situa dentro do universo pesquisado 

e se percebe atuando nele. Ao professor, cabe dinamizar a atividade, problematizando o 

material, estimulando dúvidas, formulando hipóteses, fazendo comparações. 

É importante ressaltar que, com o tempo, o trabalho se torna tão envolvente que 

as perguntas porventura preparadas pelo professor muitas vezes acabam nascendo da 

própria atmosfera cordial em que os participantes se encontram. Numa relação de amizade, 

em que todos partem do mesmo ponto (o material de pesquisa é desconhecido até então) a 

curiosidade é o denominador comum e o medo de perguntar "bobagens" ou "não saber" é 

colocado de lado. É nessa etapa que o aluno vibra, ao descobrir, deslumbrado, que, no 

                                                           
8 O material não precisa ser necessariamente cumulativo. Podemos aproveitar o momento do aluno. 
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mundo das palavras, tudo tem significado. A descoberta 9 do erro pelo aluno, coloca-o 

diante do desafio, do "espanto" que mobiliza a ação humana rumo ao conhecimento. O fato 

de aproximar-se do significado vivo das palavras acaba com a imobilidade; estabelecendo 

uma relação dinâmica entre conhecedor e objeto conhecido, dentro e para a existência 

social, uma vez que a relação com o mundo é social. Em nossa prática pedagógica 

cotidiana, o conhecimento não pode ser reduzido a um ato simples e enganoso de descobrir 

"alguma coisa" que até agora estava escondida, esperando para ser desvelada. O 

conhecimento supõe a construção humana pelas ações humanas e reside na relação que se 

estabelece entre o sujeito e o objeto do conhecimento. CORTELLA (1998:99) afirma: 
 

O conhecimento é diferente de revelação, em tudo já pronto; também é 
diferente de descoberta, como se o saber e a Verdade estivessem 
escondidos e os mais 'geniais' e 'inteligentes' fossem capazes de ir até onde 
eles estão e libertá-los, retirar o véu que os encobre.[...] A relação de 
Conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto; tem que haver um 
sujeito que conhece e um objeto que é conhecido, mas a Verdade não está 
nem no pólo do sujeito, nem no pólo do objeto e sim na relação entre eles. 
 
  

Por isso, a atividade não tem a intenção de trabalhar com revelações e saberes 

prontos, mas com a linguagem da possibilidade; a descoberta, é, nesse sentido, uma 

alavanca propulsora da construção cultural, em que o aluno vai se inserindo. Ao término 

dessa etapa, o material trazido para a sala de aula já foi bastante discutido pelos alunos, 

“selecionado”, e eles já têm condição de delimitar seus temas e projetar suas pesquisas.  

Entramos assim, na terceira etapa. É o momento da sistematização da 

pesquisa: o que se vai enfocar, com que material, em que ordem. As fotos selecionadas são 

utilizadas como referência para nova pesquisa e o aluno inicia assim, o processo de busca 

de informações nos livros, revistas, dicionários, músicas, Internet, ou mesmo num 

compêndio gramatical, na investigação de seu objeto de pesquisa. Os próprios alunos se 

encarregam de trazer as informações que acharem necessárias ou as curiosidades que forem 

"descobrindo" em suas pesquisas. O professor realiza o trabalho de mediação, 

problematizando, suscitando novas dúvidas, orientando a bibliografia para a busca que está 

sendo empreendida pelos alunos. A biblioteca da escola torna-se um espaço prazeroso e 

                                                           
9 A descoberta do erro, aqui, significa estimular a curiosidade; “plantar a semente" do processo de busca e 

construção do conhecimento; articular conteúdos à experiência do aluno. 
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importante para o aluno. A pesquisa na Internet também é muito bem aceita entre os jovens: 

amplia os conhecimentos e fornece-lhes jovens um contato dinâmico com a linguagem do 

computador, uma outra modalidade da língua.  Enfim, nessa terceira etapa, o aluno 

pesquisa o tema que lhe é de interesse. Muitos optam pelo assunto sobre o qual têm maior 

dificuldade. Outros, preferem ampliar as informações sobre o que já conhecem. Durante as 

aulas seguintes, sempre reservo algum tempo para "tomar ciência" do material que meus 

alunos estão conseguindo cumular, a partir de seus temas. Em alguns casos, preciso 

perguntar para o aluno como está indo seu trabalho, mas, na maioria das vezes, não é 

necessário. Os alunos colocam por si mesmos − no espaço de tempo reservado a esse 

assunto − as informações que colheram ou estão colhendo. É interessante observar que eles 

"se ajudam" no trabalho. Não são incomuns frases como estas: Bruno, eu estava na 

biblioteca pesquisando um livro de gramática e achei uma nota importante sobre o seu 

tema. Trouxe pra você. Ou: Professora, sabe aquele tema -Estrangeirismos- que a Mariana 

(outra classe) está pesquisando? Pois é, no jornal de domingo saiu uma crônica que fala 

exatamente sobre isso. Eu recortei pra ela. – ou ainda no meio da aula de Literatura: 

Gilberto, eu já estava esquecendo: a Veja desta semana fala da ambigüidade. Vou trazer 

pra você! Enfim, durante todo o tempo em que estou entre os alunos, percebo-os lendo e 

trocando informações. Cada foto permite uma gama de discussões e agiliza por vezes uma 

nova temática que algum aluno, certamente, irá querer estudar e trazer para a sua turma. 

Outras fotos permitem uma pesquisa mais profunda, inclusive associada a outras matérias. 

Professores de História, colegas da mesma escola, chegaram a comentar que foram 

abordados por alguns alunos com perguntas relativas aos seus trabalhos de pesquisa. 

Cabe ao professor orientar a bibliografia que permitirá a pesquisa. Trabalhando 

com a linguagem literária, jornalística, publicitária, da informática, referencial, ou até 

mesmo com a metalinguagem, o aluno estará descobrindo sua língua e a si mesmo, usuário 

que é dessa língua. Outros elementos poderão ser associados a essa pesquisa: fatos 

históricos, o engajamento da Literatura, a especulação da mídia, as estatísticas, os recursos 

de estilo, as diferentes relações (causa-efeito, conformidade, condição); a filosofia, a 

poesia, a música, a arte, a sociologia, enfim, tudo o que for da curiosidade do aluno e do 

interesse do tema proposto poderá ser pesquisado e discutido, numa abordagem crítica do 

panorama cultural e social brasileiro. Essa etapa da atividade garante aos alunos uma 
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exposição constante, rica e variada de modelos de língua, colocando-os em contato com 

textos literários e jornalísticos. 
  Estamos iniciando a quarta etapa do trabalho. Para cada tema pesquisado, o 

aluno − ou grupo − responsável por aquela foto, por aquele tema, apresenta de forma 

sistematizada tudo o que ele conseguiu encontrar em suas pesquisas. Assim, estará 

assumindo a aula de gramática e aliando-se à gramática teórica, em busca de um contato 

funcional com a modalidade padrão da língua. Durante as exposições dos alunos, com os 

colegas preferencialmente dispostos em círculo (algumas turmas preferem ficar em 

fileiras), a intervenção do professor se faz à medida que valoriza o vocabulário do aluno, 

corrige eventuais falhas, exige clareza e coerência. A essa altura, sem perceber, o aluno já 

ampliou seu vocabulário e já está de posse de informações variadas que ele próprio vai 

associando a outras e sistematizando para expressá-las a seus colegas. Evidentemente, ele 

já escreveu muitas de suas idéias e percebeu que não pode comunicá-las com segurança se 

não tiver argumentos para prová-las. Os monossílabos só vão atrapalhar. Nem mesmo sua 

turma acredita em uma explicação que venha embasada em um porque sim ou em um legal. 

O aluno pesquisador, compilador de dados, responsável pela associação de informações 

pesquisadas, percebe sua atuação enquanto receptor crítico e avalia como é percebido por 

outros receptores, quando é emissor. 

Durante o tempo em que a atividade se realiza, a avaliação ocorre de maneira 

reflexiva. No dia-a-dia em sala de aula, alguns minutos são destinados, durante o bimestre, 

para considerações sobre as atividades realizadas, as dificuldades encontradas, a satisfação 

em realizá-las, o quanto já foi apreendido com a pesquisa e, principalmente, em que medida 

o saber construído está definitivamente integrado ao uso da língua. Alguns alunos relatam 

aos colegas suas experiências nas empresas onde trabalham ou na consecução de testes a 

que são submetidos como candidatos a uma determinada vaga de emprego ou estágio; 

outros contam fatos relativos à vida familiar ou assumem que não estão usando a língua 

culta porque ainda não sentiram essa necessidade em nenhuma situação vivida. Observando 

o desempenho do aluno, é possível interferir na construção do seu conhecimento, 

mediatizando o processo, desafiando o jovem, orientando-o e refletindo com ele sobre sua 

pesquisa.  
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É importante ressaltar que esse trabalho já se tornou, na escola, um projeto de 

língua portuguesa articulado à Informática e Publicidade. Muitas das fotos trazem 

abordagens que são exploradas pelo professor de Computação Gráfica e transformam-se em 

temas de exposição na EXPOTEC do colégio. Algumas manchetes ou propagandas trazidas 

pelos alunos tornam-se material de Publicidade. O uso do computador é freqüente e as 

aulas de Laboratório (Informática) ajudam o aluno em suas buscas. Algumas pesquisas 

chegam a transformar-se em home page. Eventualmente, é feita a exposição das fotos 

acompanhadas pela pesquisa respectiva. A escola possui quadros murais fixos pelos 

corredores e um pequeno espaço determinado, no Centro de Convivência, para exposições 

dos trabalhos. Todas as atividades e trabalhos realizados pelos alunos são observados e 

avaliados não só pela Língua Portuguesa, mas também por outros professores, de outras 

áreas. Muitas vezes, conforme a abrangência do tema e o projeto a que está articulado o 

trabalho do aluno, é registrada uma média aritmética para todas as matérias envolvidas. 

Especificamente na nota de Português, quando não há articulação com outros professores, 

costumo valorizar quantitativamente a atividade, numa escala de zero a cinco. Os outros 

cinco pontos são extraídos de uma prova de gramática (com consulta), geralmente ao final 

do mês, contendo uma questão gramatical baseada nos princípios estudados. Na produção 

textual, fonte maior de riquezas que o aluno fornece para uma avaliação de seu 

conhecimento lingüístico, pode-se considerar a aplicação de tudo o que foi visto em sala de 

aula.  

Além disso, todo o material é compilado em “dossiê” para que, ao final de cada 

semestre, o aluno tenha uma visão de seu crescimento. 

Coloca-se, a seguir, passo a passo, a descrição da pesquisa com o material 

ilustrativo. As fotos apresentadas, bem como os recortes, repito, têm a intenção de ilustrar o 

trabalho e demonstrar a riqueza do material, uma vez que ele faz parte do universo do 

aluno. Cada uma delas tem uma “história”. Selecionei, para amostragem, cinco “temas” de 

pesquisa, que julguei interessantes. Esses cinco temas serão o referencial para a descrição 

da atividade. No final do trabalho, como Anexo 02, constam outras fotos, limitadas pelo 

tema de pesquisa, bem como algumas “histórias” peculiares que acompanham o trabalho de 

pesquisa de outros alunos. 
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Tema: Concordância verbal:  

Alunas envolvidas: Caroline e Cristine 16, 2o TIA 

  

  
  (Foto 01: Aceitam-se cartões de crédito) 

 
Esse tipo de construção é bastante comum, facilmente encontrado em 

propagandas e avisos. Vários alunos têm dúvidas em relação ao “se”: agente da passiva ou 

índice de indeterminação do sujeito? Apesar de estudarem esse conteúdo várias vezes 

durante sua trajetória escolar, permanecem sem saber e continuam errando a classificação 

nas constantes cobranças em provas e testes.  

Foi esse o discurso dos alunos com relação ao tema escolhido para pesquisa e 

exposição. Logo de início, pela constância com que esse exemplo foi encontrado, as alunas 

já sentiram a tendência popular para o uso do singular. Orientadas para consultar a 

“Gramática Descritiva”, de Perini, elaboraram uma pesquisa que levou a classe a perceber 

essa variação lingüística.   
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Relatório de pesquisa apresentado pelas garotas: 

 

 

Nem tão errado quanto parece 

 
 Em nossa pesquisa, pudemos perceber o quanto esse tipo de construção é 

freqüente. O singular é usado sempre, mesmo com o sujeito no plural, na voz passiva. Nós 

vamos explicar a tradicional regra padrão da norma culta, e depois vamos mostrar pra 

vocês a opinião de dois gramáticos descritivos sobre o assunto. 

 A regra diz: o verbo concorda com o sujeito na voz passiva:  

 Aceitam-se cartões de crédito. (voz passiva sintética, com o pronome 

apassivador “se”) = Cartões de crédito são aceitos.(voz passiva analítica, com o verbo ser + 

particípio de aceitar) 

 Alugam-se suítes = Suítes são alugadas. 

 Suítes: sujeito paciente ou passivo no plural, portanto o verbo vai para o 

plural. Não tem agente. 

 Se = agente da passiva 

 

 Quando o “se” é índice de indeterminação do sujeito, o verbo não vai para o 

plural, fica sempre na terceira pessoa do singular. Nesse caso, não há voz passiva, mas 

ativa e o sujeito agente é indeterminado. 

Ex:Confia-se nos amigos. =  ???    (não dá pra passar pra voz passiva) 

Precisa-se de empregados = ??? 

Sujeito = ??? indeterminado 

 

 

 



 97

Outros exemplos de “se” como pronome apassivador – apresentados pelas 

alunas: 

 

  
  (Foto 02: Consertam-se – Pregam-se) 

 

  
  (Foto 03: Trocam-se zíperes) 
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  (Foto 04: Alugam-se suítes) 

 

Para ilustrar a regra : o verbo concorda com o sujeito – Notem que Pedestres é o vocativo, 

separado por vírgulas. O sujeito do verbo utilizar, que está no imperativo, é “vocês”, 

terceira pessoa do plural, portanto, o verbo deve concordar com o sujeito, no plural: 

utilizem 

 

  
  (Foto 05: Pedestres, utilizem o portão à esquerda) 
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  Caroline e Cristine em sua exposição: 

  
 Nós fizemos uma pesquisa num livro de gramática que a professora sugeriu 

e concluímos que essas construções fazem parte da linguagem popular, portanto, estão 

erradas, mas não tanto. Vamos ler o que PERINI fala na página 271: 

 “Come-se pizzas no Natal. 

 Esse tipo de oração apresenta a dificuldade de não ter uma análise clara; em 

especial, não é claro qual é o sujeito: é pizza, ou a oração não tem sujeito? Isso ocorre 

porque há muita flutuação entre os falantes (e escritores) sobre se se deve dizer: 

 (1)Come-se pizzas no Natal 

 (2)Comem-se pizzas no Natal. 

 Os gramáticos normativos aconselham (2), e muita gente os segue. Mas isso 

deve ser um fenômeno basicamente escolar; não creio que haja pessoas que aprendam 

nativamente a produzir frases como (2). Desse modo, uma gramática do português que 

consigne (2) como a única forma aceitável está escondendo fatos [e, também, uma 

gramática que condene (1) como incorreta está perdendo tempo]. Não se trata de decidir 

qual das duas construções deve ser utilizada. Existe um uso estabelecido, que precisa ser 

investigado nos textos escritos em português padrão; essa investigação deve revelar qual é 

a forma ou formas correntes, que, portanto, merecem figurar nas gramáticas.”  

 Portanto, nós não estamos cometendo nenhum erro tão grave quanto 

pensamos, pois falamos como todo o mundo fala, e escrevemos do mesmo jeito. É claro, que 
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enquanto a regra normativa permanecer, temos que tomar cuidado com nossa produção 

escrita. 

Ainda dentro do tema concordância verbal, tivemos uma explanação pelo aluno 

Thiago, 17, 2o PUB, que aproveitou o tema para explicar a concordância siléptica (Fotos 06 

e 07). Ele procurou pela silepse em livros de gramática e optou (talvez pela evidência do 

nome dos autores) pela Gramática da Língua Portuguesa, de Pasquale Cipro Neto e Ulisses 

Infante. 

 

Em seguida, as fotos e o relatório de pesquisa que o aluno apresentou à classe. 

 

  
  (Foto 06: silepse = O estabelecimento) 
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  (Foto 07: silepse= O estabelecimento) 

 

 

Relatório de pesquisa: Parece, mas não é 

 

 De acordo com Pasquale, a silepse é a concordância ideológica. Em outras 

palavras: o falante às vezes é levado a colocar um verbo ou um adjetivo no plural ou no 

singular, não porque o sujeito ou o substantivo tenha essa forma, mas sim porque significa 

isso. Às vezes, a alteração diz respeito à pessoa gramatical ou ao gênero gramatical. 

 A concordância ideológica é chamada de silepse (número, pessoa e gênero). A 

silepse de número ocorre em três casos: 

 A) Com os pronomes nós e vós substituindo eu e tu. 

 Estamos muito motivado para esse trabalho. 

 Vós será bem recompensado por isso. 

 Nossas músicas fazem muito sucesso lá, o que nos deixa satisfeito e 

comovido. 

 B) Com o coletivo no singular, porém com o verbo no plural, a concordar 

com a idéia de plural contida no coletivo. 

 O eleitorado não suportava mais aquela situação de miséria em que vivia, 
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por isso estavam ansiosos para a chegada da eleição. 

 A maioria dos homens ficaram resfriados. 

 O público chegou muito cedo. Como o sol era forte e o calor intenso, 

começaram a pedir aos bombeiros que jogassem água. 

 

 A silepse de pessoa é bastante comum quando quem fala ou escreve se inclui 

num sujeito de terceira pessoa. 

 Os brasileiros decentes queremos que acabem a impunidade e os privilégios. 

 Todos sabemos quais as soluções de que o Brasil precisa. 

 A gente não vai ao baile: estamos cansados. 

 Aquela gente não vai ao baile: estão cansados. 

 Na língua coloquial, é comum a silepse de pessoa com a forma “a gente”: A 

gente somos inútil.. No padrão culto, essa construção é inaceitável. 

 

 Silepse de gênero: 

 A) Com os nomes de cidades, ruas, avenidas, rodovias, etc. 

 Ribeirão Preto é muito desorganizada.(cidade) 

 A Trabalhadores será prolongada.(rodovia) 

 B) Com fórmulas de tratamento em geral. 

 V.Sa. é bom e justo, mas não é honesto. 

 C) Com os pronomes indefinidos ou com palavra ou expressão de idéia 

indefinida. 

 A gente ficou convencido de suas boas intenções. 

 D) Com o substantivo tomado em sentido genérico, ficando o adjetivo no 

gênero neutro, representado em português pelo masculino. 

 Limonada é ótimo para matar a sede. 

 E) Com um pronome, em referência a substantivo sobrecomum. 
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 Era uma criança inteligente; com ele todos aprendiam algo. 

 F) Com os artigos o e um, quando usados com nome feminino aplicado a 

pessoa do sexo masculino. 

 O camisa dez da seleção brasileira era, nesse tempo, Pelé. 

 
 Thiago em sua exposição: 

  
 
Tema: Empréstimos lingüísticos 

 
 Com as fotos 08, 09, 10 e 11, os alunos Alexandre, Wilder e Leandro,17, 3o 

PDA, mostraram para a classe a quantidade enorme de nomes estrangeiros que aparecem 

em nossas ruas. Todo o grupo concordou que é fácil encontrar (até na própria rua onde se 

mora) nomes “estrangeiros” de lojas. A linguagem da informática também possui vários 

termos que não pertencem à língua portuguesa. 
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   (Foto 08) 

 
    (Foto 09) 
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   (Foto 10) 

 
    (Foto 11) 

 

  Discurso do Alexandre para a apresentação do tema: 

 Nós resolvemos fazer essa pesquisa porque ficamos assombrados com a 

quantidade de palavras que não pertencem à língua portuguesa e todos os jovens usam. 

Minha irmãzinha de quatro anos lê todas as palavras só pelo desenho da propaganda 

(coca-cola, Mc Donald’s). Falamos a toda hora “shopping”, “drive”, “show” e não 

percebemos que essas palavras não são nossas. Todo o cuidado é pouco para que a nossa 

língua não seja devorada pelo estrangeiro, e isso lembra o tema que estamos estudando em 

Literatura, a Antropofagia, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros lutando 
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pela genuína cultura brasileira.  

 

  
   (Alexandre e Leandro) 

 

 Discurso do Leandro: 

 Atualmente, a maior fonte de empréstimos é o inglês norte-americano. 

Muitas vezes nem percebemos que estamos usando um estrangeirismo, acreditamos que as 

palavras são nossas. Quando se mantém a grafia da língua de origem, as palavras devem 

ser escritas sempre entre aspas ou em itálico. Um exemplo de palavra submetida à 

adaptação gráfica e fonológica do português é a palavra “recorde”, proveniente do francês 

“record”.  
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   (Wilder) 

 

Relatório de pesquisa: Empréstimos ou apelação? (Título da Internet) 

 
Consultamos três livros que a professora sugeriu e vamos ler pra vocês nossas observações: 

 

 

Bechara: “Estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões e construções alheias ao 

idioma que a ele chegam por empréstimos tomados de outra língua. Os estrangeirismos 

léxicos que entram no idioma por um processo natural de assimilação de cultura ou de 

contigüidade geográfica, assumem aspecto de sentimento político-patriótico que, aos olhos 

dos puristas extremados, trazem o selo da subserviência e da degradação do país. 

Esquecem-se de que a língua, como produto social, registra, em tais estrangeirismos, os 

contatos de povos. O que se deve combater é o excesso de importação de línguas 

estrangeiras, mormente aquela desnecessária por se encontrarem no vernáculo palavras e 

giros equivalentes. A introdução de uma palavra estrangeira para substituir uma 

vernácula em geral se explica pela debilidade funcional da palavra ameaçada de 

substituição. Modernamente no mundo globalizado em que vivemos, onde os contatos de 

nações e de cultura são propiciados por mil modos, os estrangeirismos interpenetram-se 
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com muita facilidade e rapidez. Para nós brasileiros, os estrangeirismos de maior 

freqüência são os francesismos ou galicismos (de língua francesa), anglicismos (de língua 

inglesa), espanholismos ou castelhanismos (de língua espanhola), italianismos (de língua 

italiana). De modo geral, os estrangeirismos léxicos se repartem em dois grupos: os que se 

assimilam de tal maneira à língua que os recebe, que só são identificados como empréstimos 

pelas pessoas que lhes conhecem a história, mas há os que facilmente mostram não ser 

prata da casa, e se apresentam na vestimenta estrangeira. O termo empréstimo abarca 

estas duas noções e se aplica tanto aos estrangeirismos léxicos quanto aos sintáticos e os 

semânticos. Os empréstimos lexicais durante muito tempo sofreram as críticas dos puristas, 

mas hoje vão sendo aceitos com mais facilidade, exceto aqueles comprovadamente 

desnecessários e sem muita repercussão em outros idiomas de cultura do mundo. Assim, por 

exemplo, temos como anglicismos: ‘básico’ (inglês, francês), ‘doméstico’ (vôo), ‘leasing’, 

‘marketing’, ‘politicamente’ (correto), ‘relax’. 

 

  

 Pasquale diz: Os empréstimos que a língua portuguesa vem recebendo são 

muito antigos e provieram de línguas célticas, germânicas e árabes ao longo do processo de 

formação do português na Península Ibérica. Posteriormente, o Renascimento e as 

navegações portuguesas permitiram empréstimos de línguas européias modernas e de 

línguas africanas, americanas e asiáticas.Depois desse período o português recebeu 

empréstimos principalmente da língua francesa.  

 

 Atualmente, a maior fonte de empréstimos é o inglês norte-americano. As 

palavras de origem estrangeira normalmente passam por um processo de aportuguesamento 

fonológico e gráfico. Quando isso ocorre, deixamos de perceber que estamos usando um 

estrangeirismo. Pense em palavras como ‘bife’, ‘futebol’, ‘beque’, ‘abajur’, ‘xampu’, tão 

freqüentes em nosso cotidiano que já as sentimos como portuguesas. Quando mantêm a 
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grafia da língua de origem, as palavras devem ser escritas entre aspas (na imprensa, devem 

surgir em destaque – normalmente itálico: ‘shopping center’, ‘show’, ‘stress’). 

  

 Os empréstimos lingüísticos só fazem sentido quando são necessários. É o 

que ocorre quando surgem novos produtos ou processos tecnológicos. Ainda assim, esses 

empréstimos devem ser submetidos ao tratamento de conformação aos hábitos fonológicos 

e morfológicos da língua portuguesa.  

  

 São condenáveis abusos de estrangeirismos decorrentes da afetação de 

comportamento ou de subserviência cultural. A imprensa e a publicidade muitas vezes não 

resistem à tentação de utilizar a denominação estrangeira de forma apelativa, como em 

expressões do tipo ‘os teens’ (por adolescentes) ou ‘high technology system’ (sistema de alta 

tecnologia). 

 

 
 
 

Antonio Sandmman: 

 Quando culturas e línguas estão em contato é natural que aconteça o 

intercâmbio, devendo ser realçado que a cultura de uma comunidade e, conseqüentemente, 

a língua podem exercer mais influência do que receber. É o caso da grande influência do 

francês sobre o português em séculos anteriores ao atual (‘ateliê’, ‘butique’, ‘premiê’, 

‘menu’), do italiano no campo da música (‘piano’, ‘violoncelo’) e atualmente do inglês 

(‘pôster’, ‘esnobe’, ‘design’). Podemos distinguir três tipos de empréstimos: o lexical, o 

semântico e o estrutural.  

 O empréstimo lexical pode ser não-adaptado. Essa não-adaptação pode ser 

fonológica e ortográfica (‘smoking’, ‘jazz’, ‘output’), só ortográfica (‘freezer’, ‘show’, 

‘lobby’) ou morfossintática, isto é, a flexão de plural não se faz de acordo com as regras 
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morfológicas ou ortográficas do português: ‘hobby-hobbies’, ‘lobby-lobbies’).  

 O empréstimo lexical pode, em segundo lugar, estar em processo de 

adaptação: ‘menu’ ora é pronunciado ‘menu’ ora ‘meni’.’Stress’ ora é pronunciado ‘stres’, 

ora ‘estres’, ora ‘estresse’, sendo que os derivados estão definidos como ‘estressar’, 

‘estressado’, e ‘estressante’; ‘surf’ aparece grafado assim no Aurélio e na forma ‘surfe’, ao 

lado de ‘surfar’ e ‘surfista’, estes últimos perfeitamente adaptados. Por último, temos o 

empréstimo lexical adaptado: ‘clube’, ‘contêiner’, com o plural ‘contêineres’, ‘sinuca’, etc. 

 O empréstimo semântico pode acontecer com ou sem alteração de estrutura: 

‘cachorro-quente’ (hot-dog), ‘alta-costura’ (haute-couture), ‘alta-fidelidade’ (high fidelity). 

No empréstimo estrutural formam-se compostos de acordo com um modelo que não é do 

vernáculo. Ex: ‘trem-bala’, ‘vagão-restaurante’, ‘videolocadora’, ‘cineclube’, 

‘hiperinflação’’, ‘superpotência’, ‘megainvestidor’. Note-se que muitos nomes de lojas, 

empresas ou outras organizações obedecem a essa estrutura. Sinal de que um empréstimo 

lingüístico está bem integrado é seu uso com base para derivações, especialmente 

sufixações.  

 O Aurélio traz, por exemplo, ‘copidesque’ (do inglês ‘Copy desk’) e 

‘copidescar’, como derivado daquele. Outros exemplos: ‘esnobar’, ‘esnobada’, ‘esnobação’, 

‘nocautear’, ‘blefar’, ‘lanchar’, ‘lancheria’, ‘mixagem’. Não deixa de ser interessante 

observar que há empréstimos que, por assim dizer, entraram pelos olhos, isso é, a palavra 

foi mais vista do que ouvida (‘clube’, ‘turfe’, ‘burocracia’ e ‘burocrata’). Outros entraram 

pelos ouvidos: ‘birô’, ‘lanche’, ‘blefe’. É também relevante, finalmente, que quase todos os 

empréstimos são substantivos, nomes de objetos, entidades ou referentes culturais em sua 

grande maioria. As entradas de adjetivos como ‘esnobe’ e ‘bigue’ são exceções e bem raras. 

 
 Continua Leandro: E´ muito grande o número de palavras novas que se 

incorporam à língua portuguesa pela necessidade de adequação às exigências de uma 

sociedade num tamanho e tão rápido desenvolvimento tecnológico. Isso prova que a língua 

é tão viva que se torna mutável e põe por terra aquele tradicional conceito de certo/errado. 
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Lembramos o caso do ministro Magri e seu ‘imexível’. Encontramos esse assunto no livro 

de POSSENTI, na página 22:  

 “Podemos utilizar alguns testes para saber que tipo de concepção temos do 

que seja uma língua. Por exemplo, quando o ex-ministro Magri produziu a forma 

‘imexível’, que se tornou conhecida e foi muito comentada, o que é que nós pensamos? Que 

ele era um ignorante porque disse uma palavra que não está no dicionário? Ou que pelo 

menos em uma coisa ele era bom? Convenhamos, ele errou muito nas suas funções de 

ministro. Na verdade, só mostrou virtudes no campo da derivação morfológica. De fato, a 

palavra ‘imexível’ se deriva de mexer pelos mesmos caminhos pelos quais ‘intocável’’ se 

deriva de tocar, por exemplo. Ora, sendo intocável indiscutivelmente uma palavra, deve-se 

concluir que a façanha de Magri consistia em seguir regras e não em violá-las. Se uma 

palavra não está no dicionário, podemos pensar duas coisas: que a palavra não existe na 

língua ou que o dicionár8io tem deficiências. O fato de desconfiarmos de um dicionário 

revela, em princípio, uma visão mais adequada de língua do que o fato de desconfiarmos de 

(ou não percebermos) um processo gramatical produtivo. Se nossas perguntas são sempre 

sobre o que é certo ou errado, e se nossas respostas a essas perguntas são sempre e apenas 

baseadas em dicionários e gramáticas, isso pode revelar uma concepção problemática do 

que seja realmente uma língua, tal como ela existe no mundo real, isto é, na sociedade 

complexa em que é falada.” 

 
Tema: dificuldades ortográficas – o uso do “porquê”: 

 
  Leandro e Viviane, 17, 3o PDB, são alunos críticos e bastante estudiosos. Ele é 

estagiário de Informática na própria escola. Ambos estudam sozinhos, em casa ou na 

biblioteca do colégio, utilizando-se de apostilas do ‘cursinho’, além dos livros. Ela pretende 

Direito, São Francisco. Ele, a PUC/SP.  

Sendo muito críticos, surpreenderam-se com um erro na apostila do cursinho que, segundo 

eles, deveria ser um exemplo de língua culta.  
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(Apostila- Uso incorreto do porquê) 
 

 

 

 

 

Relatório de pesquisa: 
1.   Por que = pelo qual (ou variações): 

Neste caso sempre há um substantivo anteposto (claro ou subentendido). 

Este é o motivo por que o demiti (por que =pelo qual) 
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Essa é a razão por que o demiti (por que=pela qual) 

Eis por que o demiti (=Eis a razão, a causa pela qual o demiti) 

Não há por que reclamar ( = Não há motivo pelo qual reclamar) 

 

1. Por que = por que motivo ou por que razão 

Não sei por que você fez isso (por que = por que motivo) 

Por que você fez isso? (Por que = Por que razão?) 

“Por que construí Brasília”: esse é o título do livro. (Por que = Por que motivo) 

Por que você deve estudar português: isso é o que lhe vou explicar agora. (Por que = Por 

que razão) 

Por que os aviões caem.(= Por que motivo) 

Nesse caso, pode vir em final de frase ou, então, antes de pausa forte. Sendo assim, o quê é 

tônico; por isso, recebe acento: 

Você fez isso, por quê? 

Ah, você fez e agora não sabe por quê? 

Ela me fez isso por quê, se eu a amo tanto? 

Grafa-se ainda por quê quando se omite o verbo usado na oração antecedente. 

O povo escreve “pichar” com “x” e “xarope” com “ch”. Explicar por quê é difícil (= Explicar 

por que escreve assim é difícil) 

Observe sua tonicidade nesse caso. 

Por que = por qual 

Você sabe por que estrada eles foram? (por que = por qual?) 

 

 

2. Porque 

Usa-se nos demais casos não mencionados; pode ser conjunção ou palavra denotativa de 

realce: 
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Venha, porque fazemos questão de sua presença. (conjunção) 

Não apóio esse governo porque desconfio dele. (conjunção) 

Quer saber por que fiz isso? Porque eu quis.(conjunção) 

“Quando todos pensam da mesma forma, é porque nenhum pensa grande coisa”.     

(fazendo parte da locação denotativa de realce) 

 

4.   Porquê 

A conjunção aparece, às vezes, substantivada ou como sinônima de motivo, razão. Nesse 

caso, recebe acento. 

Aprendendo um porquê, podemos aprender todos os porquês. 

Ninguém sabe o porquê de ela ter feito isso. 

   

 

   
   (Leandro e Viviane) 
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    (Leandro e Viviane) 

 

 Além das explicações baseadas nas pesquisas, trouxeram cartazes 

explicativos e distribuíram uma síntese das regras do uso do porquê para cada colega. 

Exercícios para a classe foram colocados na lousa. 

 

    LEMBRE-SE: 

Por que: 

a) Frases interrogativas, no início e no meio do período. 

b) Quando substituível por pelo qual e suas flexões. 

 

Por quê: Quando aparecer no final da frase, interrogativa ou não. 

Porquê: Quando a palavra estiver substantivada, ou seja, antecedida de artigo. 

Porque: Escreve-se porque (junto e sem acento) nos demais casos.  

         Leandro e Viviane (3o PDB) 

 (Lembrete distribuído para a classe) 

 
Exercícios: Reescreva as frases, completando-as com um dos porquês: 

Não lhe telefonei X não pude. Você não me telefonou X? 

Para lhe dizer a verdade, nem eu mesmo sei o X de não lhe ter telefonado. 

Não sei X se toma tanto dinheiro emprestado. Você sabe X? 

Pergunte ao porteiro X ele não pode comprar um televisor. 

Não há X desconfiar dele. Você reclamou tanto X? 
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Não posso dizer nada sobre o rapaz, X não o conheço 

X o Brasil não pode pagar sua dívida externa: será esse o tema da palestra. 

 
Tema: Linguagem apelativa: 

 
  Os alunos Guilherme e Alexandre, 17, 2o TIA, interessaram-se pela linguagem 

apelativa contida nas inúmeras propagandas e avisos. As fotos 12 e 13 ilustram a aula. Para 

a exploração do seu tema foram orientados a pesquisar – Funções da linguagem. 

 

  
   (Foto12) 
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  (Foto 13 = Presenteie) 

 
 

 

Relatório de pesquisa: Quando o objetivo é “fazer a cabeça”. 

 

 Para procedermos a uma análise de qualquer manifestação literária, temos 

de conhecer as funções da linguagem. Todos os objetos ou seres úteis possuem uma função 

definida. Pois bem, a linguagem também desempenha as suas funções, ou sejam, os 

diferentes fins a que se destinam os enunciados lingüísticos. Roman Jakobson foi um dos 

lingüistas que escreveu muito sobre esse campo de pesquisa e seus estudos se consideram 

definitivos até o final da década de 60 e ainda vigoram na sala de aula de hoje. Como 

sabemos, levando em conta os elementos necessários a toda comunicação lingüística, ele 

distinguiu seis funções da linguagem: referencial (centrada no contexto), emotiva (no 

emissor), fática (no contacto), metalingüística (no código), poética (na mensagem) e 

conativa (no receptor). Sabemos também que para penetrarmos no mundo da linguagem e 

de seus significados precisamos conhecer, reconhecer e desenvolver todas essas funções.  
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 Nossa pesquisa ficou restrita à linguagem conativa ou apelativa, isto é, a 

função da linguagem tem o receptor como centro e visa a uma tomada de atitude por parte 

desse receptor. Por isso, o texto é geralmente persuasivo, sedutor, há uma predominância 

de verbos no imperativo. Os pronomes e os verbos ficam na segunda ou terceira pessoas 

(neste caso em concordância com o pronome de tratamento você). 

 Geralmente essa função é mais usada na linguagem publicitária e na 

propaganda, porque sempre há uma intenção de levar o receptor a comprar o produto 

anunciado. Precisamos estar atentos a esse tipo de mensagem, pois eles facilmente 

manipulam o receptor, o que chamamos em nossa língua popular “fazem a cabeça” de um 

leitor menos crítico.  

Conserve seus produtos com metalfrio e preserve seus lucros 

Não feche os olhos pra mais essa armação. Você compra os óculos e ganha as lentes  

 

 

  
  (Alexandre e Guilherme) 

 
Observações sobre os verbos terminados em “ear”: 
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 Aproveitamos para chamar a atenção sobre o verbo presentear, usado no 

imperativo (linguagem conativa). Consultamos a gramática de Bechara, na página 246 e 

temos as seguintes informações: Os verbos em ear trocam o e por ei nas formas rizotônicas. 

Assim, Presentear: 

Pres. Indic. Presenteio, presenteias, presenteia, presenteamos, presenteais, presenteiam. 

Pres. Subj. Presenteie, presenteies, presenteie, presenteemos, presenteeis, presenteiem 

Imper. Afirm. Presenteia, presenteie, presenteemos, presenteeis, presenteiem. 

 Um outro autor, Sandmann, na página 52 diz que muitas vezes os erros de 

pronúncia e de escrita dessas formas verbais se justificam pela ditongação. “O encontro de 

vogais diferentes quando da formação de palavras complexas pode levar à formação de 

ditongos. Fenômeno corrente de ditongação ocorre nas formas dos verbos em ear cujo 

acento recai sobre as flexões, isto é, em que o último e do radical é tônico: “ratear – rateio, 

rateias”; porém “rateamos, rateais”. O mesmo ocorre nos substantivos formados desses 

verbos pelo processo de derivação regressiva: “florear-floreio”; “passear-passeio”; 

“manusear-manuseio”. Observe-se que, quando a direcionalidade do processo de formação 

de palavras é a inversa, a semivogal do substantivo é eliminada: “areia-arear”; “arreio-

arrear”.  

Tema: Ambigüidade 

 

O aluno Gilberto, 17, 2o PUB, foi alugar um filme e recebeu-o em uma “sacolinha” 

de plástico com a seguinte propaganda da locadora: “Alugue pornô, sem vergonha” 

(ilustração abaixo). A partir daí, interessou-se pelo tema ambigüidade. A foto 14 também 

ilustra o tema. 
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Relatório de pesquisa: Ambigüidade. 

 
  Como o fim de semana prometia ser chuvoso, resolvi alugar um filme para me 

entreter, no domingo. Ao chegar na locadora, escolhi duas ou três fitas e entreguei ao 

balconista. Tamanho espanto senti quando ele me entregou a sacola que guardava os 
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filmes. Estava escrito, em letras garrafais: Alugue “pornô, sem vergonha.” À primeira 

vista percebi que havia algo errado. Chamar o cliente de sem vergonha não era, com 

certeza, o objetivo da locadora. Percebi o duplo sentido da frase. Após realizar esta 

pesquisa, descobri que este caso possui uma ambigüidade, ou seja, um duplo sentido.  

 Da forma que interpretei primeiramente, sem vergonha era quem alugava o 

filme, pois sem vergonha, entre vírgulas é um vocativo. Vocativo é um termo que na oração 

serve para pôr em evidência o ser a quem nos dirigimos. O vocativo não tem relação 

sintática com nenhum outro termo da oração. Normalmente, o vocativo é confundido com 

o aposto. O aposto explica um outro termo, enquanto o vocativo põe em evidência o que 

desejamos, como se chamássemos alguém, ou algo.  

 Na segunda interpretação, que é a mais lógica, o bom senso dirige o 

raciocínio: os produtores da sacola realmente queriam dizer (espero) que os clientes não 

precisavam ter vergonha ao alugar um filme de conteúdo pornográfico. Assim, sem 

vergonha é um adjunto adverbial de modo. Adjunto adverbial é o termo que se relaciona ao 

verbo, acrescentando a ele uma circunstância de modo, de lugar, de tempo, de causa, etc. 

 Vejamos outros exemplos de ambigüidade: 

 A faxineira esqueceu sua chave. (chave de quem?) 

 Verifique o chapéu da Patrícia que está horrível. (quem está horrível?) 

 Esta é a estratégia fundamental de Napoleão, que todos devemos admirar 

sem reservas. (admirar quem?) 

 Preciso de uma empregada para lavar a cozinha e um empregado forte. 

(Heim?)  

 Mataram o cachorro do meu irmão. (mataram quem???)  

 

 

 

  Precisamos tomar cuidado quando elaboramos nosso discurso, principalmente 

em situações formais, para não deixar duplo sentido sobre aquilo que falamos. 
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    (Gilberto em sua exposição) 

 Vejam esta outra foto, também exemplo de ambigüidade e de omissão da 

preposição. As preposições existem para estabelecerem relações entre as palavras.  

  
  (Foto 14: Afia-se alicate de cutícula) 

 Se o alicate é de cutícula (tipo do alicate), a falta da preposição modifica 

todo o sentido da frase. É claro que nos anúncios, o espaço gráfico é importantíssimo. 

Além disso, o bom senso do leitor e do cliente ajuda na interpretação. Mas na construção 

de textos mais elaborados, quando se pretende seguir a norma culta, esse tipo de 

construção não é aconselhável. 
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São muitas as histórias que nos servem de referencial de mundo e já evidenciam 

a intervenção do aluno nesse mundo. Destaco aqui mais uma história que vale a pena ser 

relatada: em Mongaguá, placa: “Refeições caseira” (foto 32, pág.216) trazida por um grupo 

de alunos do segundo ano de Administração. “Passamos pelo bar, de carro, e vimos no 

toldo o anúncio escrito incorretamente. Demos a volta no quarteirão, meu pai parou 

adiante, descemos e fotografamos. Voltando, escutamos uns homens chamando, com raiva, 

aflitos em nossa direção. Tivemos de explicar tudo - foi difícil ele entender que não existia 

concordância nominal na sua placa. Meu pai ajudou e ele acabou dando sorvete pra nós. 

Foi divertido. Ele até achou que ia aparecer na televisão...”. 

 
Outro relato interessante que acompanha a foto é o da aluna Tatiana, 18, 3o 

PDB. No caminho de volta do metrô, perto de sua casa, percebeu no nome do 

estabelecimento um erro grave de concordância nominal (foto 36, pág. 218). Entrou, pediu 

um doce, mostrou-se simpática, para depois comentar sobre o erro. Autorizada a fotografar, 

espantou-se com a resposta do dono: - "Gente pobre como eu não sabe falar certo, a gente 

só manda fazer a faixa e nem olha se está certo. Mas a mocinha é inteligente, vai ser 

diferente..." Mais impressionada ficou ainda a Tatiana, quando, depois de algum tempo, 

verificou que o toldo havia sido removido e os dizeres modificados. 

  
O cotidiano do aluno, as pessoas com quem ele convive em seu dia-a-dia, 

provam sua presença marcante na pesquisa. É o que nos confirma, por exemplo, a 

embalagem de um remédio cujo nome estava escrito incorretamente (recorte 50, pág.225), 

fornecida pelo dentista do Thiago Alves, 17, 2o PUB. O fato demonstra que o aluno 

conversou com seu dentista sobre a atividade. Recebemos a embalagem na sala de aula, 

acompanhada dos comentários do Thiago e do profissional.  

 

  O material de pesquisa não deve ficar restrito a fotos de placas ou de faixas. 

Gradativamente, ele poderá enveredar pelos jornais (cria-se o hábito de ler jornal), revistas, 

revistas em quadrinhos, campanhas educativas, letras de músicas, diálogos das novelas, 

legendas de filmes, falas de apresentadores de televisão, de jogadores e comentaristas de 

futebol, manuais de produtos eletrônicos, cartões, etc. Tudo o que passar pelas mãos do 
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aluno será avaliado com olhos críticos. É gratificante quando sou abordada no meio do 

corredor, no intervalo, (ou até mesmo no supermercado) e o aluno me diz que leu uma 

notícia e tem uma dúvida sobre ela. O objetivo está sendo alcançado: ele está prestando 

atenção ao que lê, a palavra começa a ser percebida com criticismo. O jovem descobre que 

a palavra tem vida, significado, faz parte do seu mundo, é o instrumento fundamental que 

lhe permitirá agir nesse mundo e transmitir sua cultura. A palavra passa a ser importante 

para ele, a ser parte dele. Como usuário da língua viva e de sua modalidade culta, o aluno 

começa a se preocupar com o vocabulário, a pensar sobre a palavra que o outro fala ou 

escreve. Penetra no campo semântico e o explora com fundamento. 

 

A apreensão dos conteúdos se dá pelos exercícios feitos de forma reiterada e 

diversificada. A atividade proposta, em si, já permite um trabalho constante com a norma 

culta da língua, mas ainda assim, quero deixar claro que não se pode descuidar da constante 

aplicação do que foi pesquisado e aprendido pelo aluno. Não me refiro a exercícios soltos, 

mecânicos, mas àqueles que permitem ao aluno aplicar o conteúdo internalizado em novas 

e variadas circunstâncias. De acordo com LUCKESI (1991:98): 
  
 Pela exercitação, os conhecimentos, metodologias e visões de 
mundo passam a fazer parte propriamente do educando, chegando até o 
nível da constituição de hábitos. Sem a exercitação, o educando não 
tornará habitual um determinado modo de interpretar e agir sobre a 
realidade; não formará capacidades. 
 
 

  É importante insistir que a atividade exige como alicerce fundamental um 

ambiente acolhedor, onde o aluno sinta-se confiante, com vontade de aprender. Acreditar 

no aluno e em sua capacidade de aprender é condição básica para que a aprendizagem se 

efetue. O respeito e o diálogo são algumas das condições para o professor construir um 

fazer pedagógico eficiente. Sem medo de errar e trabalhando com o erro, o aluno busca o 

acerto e o coloca em prática. Não há espontaneismo nem despotismo na relação que se 

estabelece pelo diálogo. FREIRE afirma (1997:118): 
 

O diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não 
apenas conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um 
com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao 
outro. [...] implica tanto o conteúdo ou o objeto cognoscível em torno de 
que gira quanto a exposição sobre ele feita pelo educador para os 
educandos. 
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Ser dialógico não significa manter uma conversa dirigida ao acaso, sem 

compromisso com o ato de ensinar. Pelo contrário, o diálogo inaugura a possibilidade da 

construção de um saber e traz para a sala de aula, o que denomina leitura de mundo do 

educando. A partir dessa leitura, numa prática docente democrática, o professor salienta 

outras leituras de mundo e programa seu conteúdo, pois não há prática educativa sem 

conteúdo e não há fazer pedagógico sem a relação dialógica da confiança. É neste sentido 

que podemos refletir sobre e na nossa prática pedagógica. 

 

4.2.1. Avaliação: alimento do processo de construção do conhecimento. 
 

A avaliação de um processo de construção do conhecimento da modalidade 

culta da língua não deve constituir-se em um instrumento final, quantitativo e absolutista, e 

sim num processo reflexivo condizente com a atividade e que acompanha a aprendizagem. 

Os trabalhos dos alunos, suas pesquisas, seu envolvimento, a solidariedade no grupo e o 

crescimento pessoal são os fatores que merecem a observação contínua do professor. Com 

esses princípios norteadores, a reflexão avalia o alcance do objetivo fundamental: tornar o 

aluno contemporâneo de sua época, instrumentalizando-o como leitor crítico de sua 

realidade, como ser social comunicativo e transformador capaz de reconhecer a existência 

das variações lingüísticas, cabendo a ele adequá-las em sua comunicação oral e escrita. 

LUFT (1998:107) afirma: 
 Uma perseguição neurótica de erros só gera insegurança e desamor 
ao trato com a língua. Acaba convencendo o aluno, sub-repticiamente, de 
que não sabe a língua e que o conhecimento dela (e da Gramática) é algo 
esotérico, reservado a professores, especialistas, gramáticos. A avaliação 
de conhecimentos, nesta proposta de ensino natural da língua, levará em 
conta a competência idiomática e comunicativa dos alunos, seu domínio 
efetivo e eficiente da língua, e não a memorização de regras, definições e 
classificações, teoria ou metalinguagem gramatical. Evidentemente, em 
níveis mais altos de ensino, com o aluno tendo aprendido a explicitar sua 
gramática interior e a dominar a terminologia apropriada da Gramática, 
não se pode deixar de avaliar também essa espécie de conhecimentos 
metalingüísticos. 

 

  Conforme comentei anteriormente, tudo que o aluno produz é avaliado: 

relatórios, explanações orais, exposições nas áreas da escola, as pesquisas, e muitas vezes 
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essas avaliações são associadas a outras disciplinas, sempre respeitando os projetos que 

entre nós, professores, realizamos com a participação da coordenação da escola. Na 

avaliação dos conhecimentos específicos da modalidade culta, procuro envolver o aluno 

com avaliações (mais caracterizadas como exercícios do que como provas) que englobem 

os temas pesquisados durante o mês, com a reescrita de textos e a correção gramatical.  

 

4.2.1.1. Avaliações gramaticais. 

 
Seguem amostras ilustrativas de questões abordadas em avaliações gramaticais. 

1. Leia com atenção o trecho abaixo e responda aos itens a e b: 

 “Os nossos salário, cum relação ao que nóis fazemo e o lucro que os outro têm, é 

insignificante. Por que acontece isso? Eu tenho que trabaiá trezentos e sesssenta e cinco dia 

por ano. O outro num trabaia nem... nem cem dia, ganha muito mais. Porque eu sô a 

máquina que dô descanso pra ele.” 
 Luís Fernando Rainho. Os peões do Grande ABC.  Petrópolis, Vozes, 1980. 

a) Reescreva esse trecho integralmente, usando o padrão culto da língua portuguesa. 

b) O fato de o falante não se expressar de acordo com as regras da gramática normativa não 

o impede de ter plena consciência do problema que expõe. Qual é esse problema e que 

opinião ele tem a respeito?    In: Redação Comercial e Administrativa. Mauro 

Ferreira. 

 
2.Os textos abaixo são exemplos de linguagem informal. Leia-os e faça o que é pedido: 

Aquele rapazinho escreveu esta carta para o irmão: 

“Querido mano, ontem futebolei bastante com uns amigos. Depois cigarrei um pouco e nos 

divertimos montanhando até que o dia anoitou. Então desmontanhamos, nos amesamos, 

sopamos, arrozamos, bifamos, ensopadamos e cafezamos. Em seguida varandamos. No dia 

seguinte cavalamos muito.”                       Abraços do teu irmão Maninho. 

 

E o irmão respondeu: 

Maninho, 

“Ontem livrei-me pela manhã, à tarde cinemei e à noite, com papai e mamãe, teatramos. 
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Hoje colegiei, ao meio-dia me leiteiei às três papelei-me e canetei-me para escriturar-te. E 

paragrafarei finalmente aqui porque é hora de adeusarte, pois ainda tenho que correiar esta 

carta para ti e os relógios estão cincando.” 

                                                                                                                De teu irmão, Fratelo 
Millôr Fernandes – Literatura comentada. São Paulo, Abril Educação, 1980.  
                                                                                     In: Redação Comercial e Administrativa. Mauro Ferreira 

 

3. Emprega-se o termo solecismo para indicar o uso errado da concordância, regência ou 

colocação. Nas frases abaixo, identifique os solecismos, explique os erros e reescreva os 

períodos corretamente, tendo como modelo a norma culta da língua. 

a)Fazem cinco anos completos que não visito o Rio. 

b)Devem haver explicações satisfatórias para este fato. 

c)Haviam vários objetos espalhados sobre a mesa. 

d)Se lhe amas, deves declarar-te depressa. 

e)Eu vi ele não faz muito tempo. 

 

 

4. Num tribunal, a testemunha afirmou: “Eu vi o desmoronamento do barracão”. O juiz 

ficou em dúvida quanto às hipóteses, porque encontrou dois sentidos possíveis na frase.  

a)Explique esses dois sentidos. 

b)Reescreva o texto tornando-o claro, com um único sentido. O bom-senso deve orientar 

seu raciocínio. Houve um desmoronamento, talvez provocado, que ocasionou a morte de 

pessoas. A afirmação é da única testemunha que assistiu à cena. 

c)Explique o processo de formação da palavra desmoronamento. 

d)Explique o uso do porquê no enunciado. Reescreva a afirmação em pergunta. 

e) Explique a ambigüidade que ocorre em quatro das frases abaixo.  

Peguei o ônibus correndo.    O menino viu o incêndio do prédio. 

Esta palavra pode ter mais de um sentido.  Deputado fala da reunião no canal 2. 

 

 
 



 128

5. O trecho a seguir é parte de uma entrevista transcrita em um jornal universitário. A 

transcrição mantém características da linguagem coloquial oral. Reescreva integralmente o 

texto, fazendo as adaptações que julgar necessárias para adequá-lo às exigências do 

português escrito. 

”Se você tem uma ferramenta ela pode ser usada de várias formas. Mas o fato de não 

termos uma política educacional para o uso do computador no ensino ele tende a ser usado 

da pior forma. Você usa programas descartáveis. É mais rentável e mais fácil.” 

 

6. Reescreva o texto, corrigindo todos os erros: 

O homem soava por que trabalhava ardentemente. E, aonde morava, muitos 

consideravam ele um mal sujeito por que a muito tempo ele se trançara em si mesmo. E, 

quanto menos pessoas converssasse com ele, melhor parecia se sentir. Só que as pessoas 

não estavam ao par de seus sentimentos. Era hora de se abrir para todos e dizer para todos: 

-Porque vocês olham pra mim, assim? Será que é para mim fazer as coisas parecer 

diferentes? Estou afim de ter amigos – acerca de dez anos que não tenho-os. Quando fiz a 

sessão de meus bens, todos me deicharam. Não entendo o por quê de tanto materialismo! 

Entre eu e o mundo há uma grande diferença, pois eu amo as pessoas e não os bens delas. 

Fazem anos que penso assim – a porta da vida parece meia fechada para eu. Senão 

mudarem as pessoas, continuarei isolado. As pessoas devem se amarem pois são almas a 

fins. 

 

7. O falante tem capacidade para adequar seu modo de falar (e escrever) ao assunto, ao 

ambiente, ao ouvinte, etc. Avalie as situações comunicativas abaixo, reconheça as 

adequadas e reformule as inadequadas. 

a) Um advogado, num tribunal de júri, diz: -Tá na cara que a testemunha ta enrolando. 

b) O mesmo advogado, tomando chope com um amigo em um bar, diz-lhe, a respeito de 

um julgamento: - Tá na cara que a testemunha tava enrolando. 

c) Num velório, uma pessoa, ao cumprimentar a viúva, diz: - É extremamente doloroso, 

para mim, saber que seu marido bateu as botas.  
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d) Um amigo diz ao outro, que costuma correr em alta velocidade com o carro: - Cuidado, a 

qualquer hora você bate as botas. 

e) Numa sala de aula, um aluno diz a um colega: 

-Por obséquio, poderias fazer-me a fineza de emprestar-me tua borracha? 

 
                                                                                     In: Redação Comercial e Administrativa. Mauro Ferreira 

 

 

 

 

8. Para cada um dos trechos a seguir, está indicada a quantidade de erros de ortografia e 

de acentuação gráfica. Leia atentamente:  

a)Grafia: 4 erros; acentuação: 5 erros. 

“Os acessores do novo diretor não tem acesso aos projetos que a empreza esta 

desenvolvendo para pesquisar novas fontes de energia renovável. Isso lhe tem causado 

certo constranjimento, pois acaba ficando sem conhecer alguns ítens dos planos.” 

b)Grafia: 3 erros; acentuação: 4 erros. 

“Nos ultimos anos, o governo abriu o pais para o capital estrangeiro e privatisou empresas 

estatais. Além disso procurou analizar e agilisar a maquina administrativa. Salvo algumas 

excessões, essas medidas foram bem aceitas pela população. 

c)Grafia: 6 erros; acentuação: 3 erros. 

“Os expectadores sairam sastifeitos do teatro, por que o concerto beneficiente que a 

orquestra sinfonica ofereceu superou tôdas as espectativas. 

d)Grafia: 7 erros; acentuação: 5 erros. 

“A paralização do setor administrativo da empresa causou muitos prejuizos, porisso é 

imprescindível por em pratica, com rapidês, a execução de um projeto de contensão de 

despezas que reverta as espectativas pessimistas.” 

1.Reescreva as frases, corrigindo os erros. 
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2.Tomando como base o texto d, aproveite a idéia contida em: “a execução de um projeto 

de contensão de despezas” e transforme a linguagem referencial em apelativa, imaginando 

que você é o criador da campanha publicitária para vender um projeto desse tipo. 

 

 

9. Suponha que você tenha dois conhecidos que estejam morando no exterior. Um deles 

é um grande amigo com o qual você tem uma amizade longa e informal; o outro, um 

padre com o qual você tem apenas uma amizade formal. Suponha ainda que, 

coincidentemente, os dois escrevam a você pedindo notícias a respeito do Brasil e 

façam-lhe a seguinte pergunta: “Como está nosso país hoje?” Escreva a cada um deles 

uma pequena carta (20 a 25 linhas), procurando responder à pergunta feita. Lembre-se 

de adequar sua linguagem à dos destinatários. 

 

10. Suponha que a empresa em que você trabalha vá se transferir para novas 

instalações. Redija um comunicado, a ser publicado nos jornais, informando esse fato 

aos clientes e fornecedores. No texto devem constar: a nova localização da empresa 

(endereço completo), novos números de telefones e uma rápida descrição das vantagens 

que fornecedores e clientes terão com essa mudança. 

 

11. Baseando-se na palavra destacada e mantendo a uniformidade de tratamento, 

complete as frases abaixo com uma das formas de imperativo afirmativo sugeridas entre 

parênteses: 

............................-te para os tempos que virão. (Prepare – Prepara) 

............................o texto e encontrarás o erro. (Relê – Releia – Releias) 

Você está muito irritado, por isso............ discutir com elas. (evitai- evite – evita) 

.................................aqui, que eu lhe darei apoio. (Fica – Fique). 

.................. pensamentos, para vossos campos sem fronteiras! (Voem – Voam – Voai) 

Não .................... do que dizem teus verdadeiros amigos. (duvides – duvida – duvide) 

Você será chamado, não se .................... (preocupe – preocupa – preocupai) 

Mesmo que eles o convidem, não ............. lá. (vai – vá) 
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Não................ a tolice de estudar pouco as vossas lições. (façam – façais – fazei) 

A Caixa Econômica Federal já utilizou, em uma de suas campanhas publicitárias, a 

seguinte frase:“ Vem pra caixa você também!”  

Essa frase, além do emprego da forma coloquial “pra”, apresenta outro desvio em 

relação à norma culta. 

Em que consiste esse desvio?Reescreva a frase corrigindo-a segundo a norma culta. 

Dê uma possível justificativa para o fato de o autor da frase ter optado pelo emprego da 

linguagem coloquial.                                   In: Redação Comercial e Administrativa.Mauro 

Ferreira 

  
São várias as questões abordadas em avaliação, mas todas se concentram na 

competência lingüística do aluno em adaptar textos, reconhecer variedades e usar a língua 

culta em situações formais de comunicação ou na sua produção escrita. 

 

 

4.2.1.2. Produções textuais. 

 
As redações de cada aluno, arquivadas no dossiê, permitem uma visão do seu 

crescimento e as correções feitas seguem o mesmo critério: a competência lingüística. 

Seguem alguns textos de alunos, tentando mostrar um momento inicial da escrita e depois, 

ao final de dois anos com este trabalho. Os textos mantêm a escrita e a forma que o aluno 

lhes conferiu. 
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Aluno Márcio Luís – 1o TIB (1998) 

Tema: O mundo de ponta cabeça 
 

    A fazenda maluca 

 Num belo dia de chuva, fui visitar a fazenda de meu tio. Chegando lá, dei 

de cara com um cavalo que estava miando. Fui procurar meu tio, mas só encontrei Bob, o 

cachorro da família, que por sinal estava chocando um ovo. Eu não acreditava no que via, 

quando percebi um carro chegando, era meu primo. Perguntei-lhe o que estava 

acontecendo, mas de nada adiantou, pois ele começou a latir. Então corri até a piscina 

para dar um mergulho e quase fui morto pelos crocodilos. Bom, depois de tanto pavor, 

voltei para São Paulo. Chegando em casa, liguei a TV para relaxar, e consegui, pois dei 

tanta risada, pois a notícia da hora era que Celso Pitta tinha acabado de alimentar as 

criancinhas da favela da Sinhá.” 

Márcio Luís - 2o TIB (1999) 

Tema: O último romântico (charge ) 

A volta do Romantismo 

 Num país onde a violência e o desrespeito estão reinando há muitos anos, 

talvez um pouco do Romantismo renascesse a fé e a solidariedade necessárias para a 

humanização. 

 O amor entre os casais já não tem aquele encanto de outrora. A relação 

facilmente se desintegra pela falta de confiança e muitas vezes pela traição. Os 

relacionamentos são superficiais e com esse tipo de comportamento, a AIDS e outras 

doenças sexualmente transmissíveis ganham mais força e crescem assustadoramente. 

 A volta do romantismo traria de volta o amor e a fidelidade e a diminuição 

do número de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS e a vida humana seria 

preservada. Ao invés de preservativos, as proteções usadas seriam os bombons, as flores, as 

mãos dadas e o beijo. 

 Uma coisa é certa: nunca chegará o dia em que o último romântico morrerá. 
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Os anos passarão mas sempre haverá homens românticos neste mundo, para manter acesa a 

chama do amor. 

 

Fábio Luis– 1o PUB (1998) 

Tema: A violência 

Até a que ponto chega...a violência 

 No mundo em que vivemos, estamos cada vez mais correndo o risco de 

tomar um tiro no meio da rua. 

 A violencia vem se proliferando, por vários motivos: falta de renda, 

educação baixa, até mesmo a violência em escolas particulares, pobreza, drogas. Muitas 

vezes a violência vem mesmo de gangs, como: skaitistas, clubbers, pois um não vai com a 

cara do outro, se “acham” os melhores. 

 O governo acha que colocando, mais policiais só na rua, vai adiantar, 

reduzir a violência, mas também tem que, aumentar as escolas e pagando mais aos 

professores. 

 

Fábio Luís – 2o PUB (1999) 

 

Tema: A violência – vida e morte em alguns segundos. (aproveitando o 

episódio do assassinato no shopping). 

 

 

Por quê? 

 A violência sempre existiu, se trata de um fenômeno que esteve presente em 

toda história da humanidade, mas não em grau tão elevado como os dias de hoje, ganhou 

tamanha constância que se transformou em um fato alarmante. Os principais meios de 

comunicação a todo o momento e a todo o instante abrem espaços em sua programação 
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para retratar episódios do cotidiano marcados por um nível cada vez maior em que ela se 

manifesta. 

 Vivemos numa época caracterizada pela violência e podemos dizer sem 

exagero nenhum, se propaga atravéz de filmes, jogos eletrônicos ou virtuais entre outros. A 

linguagem da propaganda condiciona e manipula as ações dos jovens e quem não tem um 

pouco de reflexão crítica se deixa facilmente manipular. Mentes frágeis ou doentes são 

influenciadas de tal forma que agem de maneira impulsiva, explodindo em ódio, cometendo 

atos inimagináveis sem motivos ou razões justificáveis. A mente humana é um labirinto 

sem entrada ou saída, complexa e misteriosa. Somos a única raça de seres vivos dotados de 

inteligência e sentimento que destróem a si mesmos. 

 O que levou aquele rapaz a cometer tamanho ato de crueldade? O shopping, 

lugar de prazer, virou lugar de terror. 

 Não há respostas, nem soluções práticas, apenas teóricas. Enquanto isso, 

famílias, pessoas de todas as classes sociais são afetadas e tocadas com os dedos frios da 

morte. E fica apenas uma pergunta no ar: Por quê? 

 

 

Leandro Dário – 2o PDB (1998) 

Tema: Massificação 

A fuga da personalidade 

 Hoje em dia, os jovens não têm uma personalidade própria, tudo o que 

fazem, fazem pensando se os outros vão achar legal ou não, não fazem o que gostam, o 

que pensam, o que acham correto. As vezes fazem coisas erradas, sabendo que estão 

fazendo aquilo errado, mas para aparecer para os outros, fazem mesmo assim. Existem 

pessoas que fazem algumas coisas só quando estão perto de outra. Por exemplo, os jovens 

em danceterias, quase todos fumam, porque? Porque um começou a fumar e começou a se 

sentir o melhor, aí outros entraram naquela ideia para também se sentirem, mas eles estão 
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bem enganados, pois não são os melhores e sim, os piores, os piores porque não tem uma 

personalidade própria, fazem tudo que for para aparece. 

 Mas não só os jovens que não tem personalidade, existem muitos adultos 

que não são diferentes, fazem as mesmas coisas, tudo para agradar os outros, as vezes 

chegam a ser ridículos, por suas atitudes. E a tendência parece ser alimentar essa não 

personalidade pois a maior parte dos que ajem desta forma são os jovens de hoje, que serão 

os adultos, os pais, as mães, os governadores de amanhã. Com isso fica uma pergunta no 

ar: O que será do amanhã? 

Leandro Dário – 3o PDB (1999) 

Tema: Cultura e sociedade 

O elevador da vida. 

 O sobe e desce constante de um ser. A sociedade influenciando o homem de 

modo a beneficia-lo ou prejudicá-lo. Uma sociedade formada de seres passivos e ativos 

nesta função de influenciar. 

 Um relacionamento prejudicial, ocasionado por indivíduos integrados a um 

ambiente diferente a seus princípios, estes sem bases ou fundamentos sólidos, princípios 

incoerentes a uma vida saudável tanto no sentido espiritual quanto material. Influências 

maléficas que acabam por destruir os que se deixam levar. Um constante cutucão para 

uma 

 vida desgovernada e muitas vezes para a prática de ações nada racionais. 

 A amizade, a confiança e os bons conselhos salvam muitas pessoas, 

aquietam suas necessidades e sanam uma loucura momentânea, curável. Ter um bom 

conselheiro, é deixar-se dividir e assim poder amenizar suas dívidas e tristezas. É ouvir 

palavras doces que curam tanto quanto um remédio. As boas palavras são uma lavagem 

espiritual, uma doce e empolgante melodia para os ouvidos e os corações feridos. Devem 

além de serem simplesmente ouvidas, interpretadas. Um bom integrante para uma igual 

sociedade é aquele que utiliza de suas boas influências e conselhos para construir um 
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mundo melhor. É aquele que esquece dos maus preceitos da vida e usa de sua benéfica 

intelectualidade, para remodelar uma pessoa, um país e até mesmo o mundo.  

 O homem em sua consciência tem as chaves para as portas da vida, estas se 

abrem tanto para o bem quanto para o mal. 

 

Gilberto – 2o PUB (1998) 

Tema: Identidade (“O inferno são os outros.” – Sartre) 

O RG interno 

 Rg todos nós temos um, ele serve para identificar cada pessoa, é como um 

código, que a natureza já nos reservou, mas mais importante que o Rg é a nossa identidade 

interna, o nosso ser, alma, nossos conceitos e valores, tudo aquilo que forma o nosso 

caracter, uma pessoa. 

 O que seriam dos ídolos se não fossem seus fãs, seguidores, aonde tentam 

copiar seus passos, mas são nessas situações que vamos formando nossa personalidade. 

Copiando, analisando e aperfeiçoando os gestos, frases, modos de vida.Mas muitas vezes 

nos esquecemos que nossa personalidade não pode ser inspecionada e criticada pelos outros, 

sendo assim muitas vezes perdemos nossa identidade pessoal por causa das opiniões dos 

outros. 

 Colocar freios nas críticas dos outros é essencial, e filtrar aquilo que chega a 

nós muito mais, admitir apenas as críticas construtivas e nunca aquelas que nos ferem e 

nos magoam. Copiar sim, criticar sim, mas de uma forma saudável, que se encaixe na vida 

e no cotidiano não causando danos em nossas vidas e na dos outros. 

 

 
Nas aulas técnicas de Publicidade, os alunos trabalharam fotos em preto e 

branco e foram orientados a buscar seus motivos em lugares históricos, museus, ambientes 

abandonados, enfim, lugares que marcassem uma época esquecida, a tradição, imagens que 

despertassem escapismo e identificação. Em língua portuguesa, os relatórios escritos 
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acompanharam todo o processo de busca, identificação e interpretação. Foi feita uma 

exposição na EXPOTEC, os alunos foram entrevistados pelos colegas do primeiro ano e 

construíram uma home page com suas imagens e suas expressões escritas. A produção 

textual foi instrumento de avaliação, juntamente com a média aritmética das outras áreas 

envolvidas. 

 

Gilberto – 3o PUB (1999) 

Tema: Velho tema. 

 

São Paulo em trinta e cinco milímetros. 

 Não existe algo tão mágico como a lente de uma máquina fotográfica. 

Parece incrível a postura que nossa percepção toma ao procurar bons cliques. Imagens 

banais que, diante de um contexto, se tornam instrumentos de tortura. 

 Faço como exemplo uma biblioteca que visitei. Estantes em ruínas, livros 

sobre o assoalho, despedaçados. Eram didáticos, podendo servir para a alfabetização de 

um cidadão. Não, estavam jogados, cicatrizes de um sistema hipócrita. 

 Imensurável a sensação de fotografar uma igreja em construção. Dúzias de 

“privilegiados” homens que trabalham para erguer a “casa de Deus”, tecendo paredes e 

colunas que, paradas, parecem esperar aquilo tudo tomar vida, para que possam sustentar 

as ilusões de inúmeros fiéis. Cruzes e vitrais repousam sobre os sacos de cimento, deixando 

sua ideologia de lado e figurando entre os outros objetos comuns. 

 Uma imagem sem cor, congelada e afixada a uma parede, pode ser uma 

simples fotografia aos olhos do senso comum. Para mim não, não mais; aquilo é a essência 

de um sentimento de um fato que já passou, e que nunca mais irá voltar. 

  

 

 
Pelos textos apresentados, pode-se observar o crescimento do aluno, 
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principalmente em relação ao desenvolvimento do tema. A visão temática é mais crítica, o 

vocabulário mais rico, são poucos os erros de construção, a abordagem é mais consistente. 

Há o emprego de frases, palavras e até mesmo idéias que foram discutidas em sala de aula. 

As figuras de linguagem começam a aparecer como recursos expressivos, os título são mais 

sugestivos e toda a argumentação é articulada à realidade. No final de 99, para uma 

avaliação de meu trabalho com a língua culta, organizei um questionário, que foi 

respondido por todos os alunos envolvidos na pesquisa (135 alunos: 75 das terceiras séries 

e 60 das segundas). O questionário foi composto por onze questões. Apresento-o a seguir: 

  

 Nestes dois anos de trabalho com a língua portuguesa culta 

estivemos muito próximos, aprendendo e crescendo juntos. É importante para 

mim, saber o que você sentiu, o quanto você cresceu, enfim, saber se o nosso 

trabalho foi significativo para sua vida. Este questionário tem o objetivo de me 

fornecer alguns parâmetros para que eu possa refletir sobre a minha prática 

docente, reformular, criar, sempre com a intenção de construir um conhecimento 

junto com meus alunos. Para isso, você deve responder com sinceridade absoluta, 

acrescentando, caso julgue necessário, algum comentário, sugestão ou crítica ao 

final das respostas. 

 

1. Comparando o início e o término do trabalho, você sentiu crescimento na 

utilização da língua portuguesa culta no seu dia-a-dia? 

     (  )sim, bastante  (  )sim, um pouco  (  )não 

2. Se a sua resposta foi positiva, responda agora se você notou esse 

crescimento: 

    (  )apenas na expressão oral (  )apenas na escrita (  )em ambas  

3. Consegue se comunicar de forma mais clara, e com argumentação mais 

sólida? 

     (  )sim, bastante (  )sim, um pouco  (  )não houve diferença 

4. Enriqueceu seu vocabulário?     

     (  )sim, bastante  (  )sim, um pouco  (  )não 

5. No momento de redigir, sente-se mais seguro?  
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     (  )sim, bastante  (  )sim,um pouco  (  )não 

 

 

 

6. .Durante o trabalho, quantos erros você registrou (fotos, recorte, xerox, etc.) 

e trouxe para a classe? 

      (  )até 05  (  )05 a 10  (  )mais de 10  

7 .  Quantas exposições você fez para a sua turma?   

      (  )uma  (  )duas a três  (  )quatro a cinco       

8 .  Para expor o assunto, você pesquisou em livros: 

      (  )só de Português  (  )diversos livros  (  )livros e Internet  

9. O trabalho incentivou você a prestar atenção à palavra?  

      (  )sim, bastante  (  )sim, um pouco  (  )não  

10.Em suas leituras críticas, você envolveu outras pessoas?  

      (  )sim, família (  )sim, família e comunidade  (  )não   

11.Você gostou do trabalho, acredita que ele ajuda o aluno a construir um       

conhecimento significativo em língua portuguesa culta?  

      (  )sim, bastante  (  )sim, um pouco  (  )não 

 

Escreva aqui suas críticas, sugestões ou qualquer outra observação que julgar 

necessária. 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..... 

...............................................................................................................................

... 

 

 

  
A análise dos dados percentuais mostra-nos um resultado satisfatório. Coloco, a 

seguir, cada questão tabulada em gráficos. A legenda identifica a porcentagem para cada 
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alternativa de resposta.  

 

    (Questão 01) 

 
 
 
 
 
 
 

    (Questão 2) 
 
 
 

 
Alternativas  

Alunos 

1. sim, bastante    100 
2. sim, um pouco      28 
3. não      07 

22%

16%62%

1
2
3

74%

21%

5%

1
2
3
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   (Questão 3) 
 
 

Alternativas Alunos 
1. sim, bastante    85 
2. sim, um porco    43 
3 não     07 

 
 
 

Alternativas Alunos 
1. expressão oral     30 
2. expressão escrita     21 
3. em ambas     84 

63%

32%

5%

1
2
3

54%42%

4%

1
2
3
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     (Questão 4) 
 
 

Alternativas Alunos 
1. sim, bastante    72 
2. sim, um pouco    57 
3. não    06 

 
 
 
 

    (Questão 5) 
 
 
 
       
 
 
 

    (Questão 6) 

Alternativas Alunos 
1. sim, bastante    103 
2. sim, um pouco   .  28 
3. não      04 

1%
15%

84%

1
2
3

76%

21%

3%

1
2
3
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    (Questão 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (Questão 8) 

Alternativas Alunos 
1. até 05     02 
2. 05 a 10     20 
3. mais de 10    115 

Alternativas Alunos 
1. 0 a1     39 
2. 2 a 3     63 
3. 4 a 5     33 

29%

47%

24%

1
2
3

41%

9%

50%
1
2
3
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(Questão 9) 
  
 
 
 
 
 
 

    (Questão 10) 
 

Alternativas Alunos 
1. só Português     55 
2. livros diversos     12 
3. livros e Internet     68 

Alternativas Alunos 
1. sim,bastante    104 
2. Sim, um pouco      26 
3. não      05 

46%

30%

24%

1
2
3

77%

19%

4%

1
2
3
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    (Questão 11) 
 
 
 
 
 
 
 

Os resultados mostram que a atividade obteve a aprovação dos alunos. São 

poucos os que continuam desinteressados. A maioria consegue efetivar um uso mais 

elaborado da língua culta, mesmo sem o domínio completo da linguagem técnica. Saber 

uma língua significa saber sua gramática e, conforme POSSENTI (1999:30): saber 

gramática não significa saber de cor algumas análises morfológicas e sintáticas. Mais 

profundo do que esse conhecimento é o conhecimento (intuitivo e consciente) necessário 

para falar efetivamente a língua..  

A língua, como entidade viva, analisada e ensinada como tal, num processo que 

permite um trabalho de pesquisas e descobertas por professor e aluno, possibilita tornar a 

sala de aula um ambiente prazeroso, onde os alunos se envolvem ativamente e, portanto, a 

construção da aprendizagem gramatical acontece dinâmica e significativamente.  

Alternativas Alunos 
1. sim, família     62 
2. sim, família/ comunid.     41 
3. não     32 

Alternativas Alunos 
1. sim, bastante     98 
2. sim, um pouco     31 
3. não     06 

73%

23%

4%

1
2
3
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
"As palavras não nascem amarradas, 

elas saltam, se beijam, se dissolvem, 

no céu livre por vezes um desenho, 

são puras, largas, autênticas, indevassáveis. 

Uma pedra no meio do caminho 

Ou apenas um rastro, não importa." 

 

(Carlos Drumonnd de Andrade) 
 

Drummond reafirma: as palavras são belas, são vivas e cabe ao ser humano usá-

las, descobrir-lhes o sabor, a cor, a consistência.  

A língua culta não é propriedade de alguns e, para tanto, é também fator 

fundamental que se acabe com o tabu: “falar direito e bonito é só para ocasiões especiais", 

ou "não fiz o exercício porque não entendi o que estava escrito" - "esses livros são muito 

difíceis" - "preciso ler com um dicionário" - "eu não preciso falar bonito" ou ainda: “nossa 

língua é muito velha...” 

  A coexistência entre o novo e o tradicional na sociedade acontece de forma 

dialética. A aceitação do desafio implica para o educador uma postura de quem sabe a 

necessidade do conhecimento vinculado à prática na sua própria ação antes mesmo de 

considerá-lo na ação do aluno. Em seus escritos, PAULO FREIRE registra várias 

experiências dialógicas em sua prática educativa, e em um deles, especialmente, expressa 

sua preocupação em instigar, desafiar os alunos do curso ‘ginasial’ para que se dessem à 

prática do desenvolvimento de sua linguagem − oral e escrita. Conforme FREIRE (1997-

b:81): 
 
Prática impossível, quase, de ser vivida plenamente se a ela falta a busca 
do momento estético da linguagem, a boniteza da expressão, coincidente 
com a regra gramatical ou não. Busca da boniteza da expressão a que se 
junte a preocupação com a clareza do discurso, com a precisão rigorosa do 
pensamento e com o respeito à verdade. Estética e ética se dão as mãos. 
 
  

O relato de sua prática docente com a língua portuguesa continua. Ele fala de 
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seu trabalho a partir das redações dos alunos e do interesse que isso despertou. O conteúdo 

abordado extrapola a programação. Tudo flui com facilidade. Afirma FREIRE (1987-b:82): 
 
A sintaxe emergia esclarecedora da fala viva dos autores dos textos. Não 
era transplantada das páginas frias de uma gramática. Da mesma forma 
como a procura da boniteza do discurso se dava com o bom gosto sendo 
provado na experiência concreta que os alunos faziam com sua linguagem, 
na comparação que eu estabelecia muitas vezes entre a frase de um dos 
jovens autores e a de um Gilberto Freire ou de um Lins do Rego ou de um 
Graciliano Ramos. 

 

Após dois anos de observação rigorosa sobre meu trabalho, também meu relato 

pode fluir com facilidade, pois os resultados foram satisfatórios. Como professora, pude 

refletir sobre minha própria prática, embasar teoricamente minha ação e aprofundar meus 

conhecimentos lingüísticos. Por outro lado, pude registrar avanços significativos nos meus 

alunos, como usuários e falantes da língua portuguesa. Registrei sua curiosidade, seu 

interesse, seu gosto pela língua, sua atenção à palavra. Participei com eles dos debates, das 

problematizações e do interesse pela comprovação das suas hipóteses. Da pesquisa 

bibliográfica, da seleção de autores, até a elaboração final do relatório e apresentação dos 

seminários, todos os passos mantiveram a seriedade e a co-responsabilidade necessárias à 

construção de um conhecimento articulado à realidade. A gramática reflexiva teve seu 

papel notadamente ressaltado e meu objetivo, nesse sentido, foi atingido, à medida que 

meus alunos internalizavam os recursos da língua a partir da reflexão sobre o uso funcional 

da mesma. A aplicação desses recursos em situações diferentes, comprovou-me sua 

aprendizagem. Finalmente, o último objetivo proposto foi atingido na medida em que a 

atividade foi relatada em passos seqüenciais, tomando vida e adquirindo sentido, de forma a 

contribuir para que outros professores dela façam uso e possam aprimorá-la. 

A educação lingüística é um processo dinâmico que acompanha o próprio 

dinamismo da língua. Portanto, nenhuma etapa pode ser considerada um fim, mas apenas o 

início constante de novas etapas. A reflexão realizada deixa a idéia para novas reflexões, 

novos estudos. De qualquer forma, quando o ensino da gramática deixa de ser um obstáculo 

para ser possibilidade de acesso, a língua culta se incorpora à linguagem do aluno. Quando 

a norma culta deixa de ser um peso, uma obrigação, ou um direito de quem pode mais, ela 

se incorpora à dinâmica da linguagem do aluno, como significação. Ao ver o aluno 

preocupado com a palavra, lendo, folheando livros, interessando-se por Drummond ou 
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Rosa, há uma identificação com a paixão de FREIRE (1997-b:82): o gosto com que os 

alunos se entregavam à escrita e à leitura. O gosto e a segurança.  

A gramática é, e sempre será necessária, mas não como a representação do 

velho instrumento repressivo que regula e oprime. A repetição da mesma regra gramatical 

muitas vezes em salas diferentes gera, no professor, o cansaço e a insatisfação pessoal e 

profissional. Muitas vezes, após tanto trabalho, há altos índices de reprovação. Fica a 

sensação de que nada foi feito, nada foi ensinado, e, até, de que se trata de uma afronta 

pessoal, quando, decepcionados com seu rendimento, os alunos acusam o professor: 

Professora, a senhora não deu nada do que havia no livro. Eu decorei tudo, passei a tarde 

estudando, mas não caiu nada do livro... Basta um texto com palavras diferentes dos 

exemplos do livro para que os alunos se confundam e caracterizem mais um exemplo de 

fracasso escolar. Nesse momento, a reflexão se torna imprescindível.  

  O professor não exerce um trabalho técnico, como mero reprodutor de 

conhecimentos ou de conteúdos previamente elaborados. Ele exerce um trabalho mediador 

nos processos constitutivos da cidadania dos alunos, o que pressupõe, conseqüentemente, a 

superação do fracasso escolar e uma contribuição, cada vez maior, para o processo de 

humanização de alunos historicamente situados. A educação escolar, enquanto processo 

sistemático e intencional, fundamenta-se no trabalho coletivo e interdisciplinar de professor 

e aluno com o conhecimento, numa perspectiva de inserção social crítica e transformadora. 

A preocupação do educador reside não só na produção de conhecimento, mas também nas 

condições que permitirão a construção desse conhecimento.  

 Essa tarefa complexa exige dos professores uma formação continuada, de 

tendência reflexiva na e sobre sua ação docente, ou seja, o desenvolvimento de habilidades 

e atitudes que lhes permitam investigar sua própria atividade para, a partir dela, reconstruir 

permanentemente seus saberes-fazeres docentes, de acordo com as necessidades impostas 

pelo ensino como prática social.  
 A reflexão e o diálogo são a garantia de um processo de construção do 

conhecimento partilhado, entre professor e aluno. O amor pela língua materna e a 

persistência em fazer do seu uso uma constante e efetiva ação, são os fundamentos de uma 

prática pedagógica crítica, consciente e acima de tudo um ato de amor. Enquanto 

educadores, sempre seremos responsáveis por isso.  
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ANEXOS 

 
 O material reunido como Anexo 01 tem a intenção de enriquecer o trabalho 

com ilustrações, fotos, histórias e amostras de etapas da atividade relatada. Como Anexo 

02, reunimos algumas das muitas curiosidades trazidas para a sala de aula durante a 

realização da atividade. O Projeto Pedagógico da escola pesquisada, como Anexo 03, visa à 

contextualização da experiência, localizando-a no espaço em que foi sistematizada. O 

Anexo 04 contém o Projeto de Administração do Colégio Brasília, como um exemplo dos 

vários projetos desenvolvidos na escola. 

 

   ANEXO 01 
 

   
 
    (Foto 01: Ritmos) 
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  (Foto 2: Cabeleireira) 

 

  
   (Foto 03: Veículos) 

 

  
  (Foto 04: Beneficente) 
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   (Foto 05: Misto) 

 

 

  
   (Foto 06: Pátio) 
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   (Foto 07: Moji) 

 

  
   (Foto 08: Gelo) 
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   (Foto 09: Coco) 

  
   (Foto 10: Itu) 

  
   (Foto 11: Lance) 



 161

 

  
   (Foto 12: Deixe) 

 

  
   (Foto 13: Feminino) 

  
   (Foto 14: Fachadas) 
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   (Foto 15: Fichas) 

 

  
   (Foto 16: Trajes) 
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   (Foto 17: Apoio) 

  
    (Foto 18: Sessão) 
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   (Foto 19: Milionária) 

  

  
   (Foto 20: Itens) 
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   (Foto 21: Suspensão) 

 

  
   (Foto 22: Borracharia) 

 

  
   (Foto 23: Executa) 

 



 166

  
   (Foto 24: Consertos/Tênis) 

  

  
   (Foto 25: Concerto)  
 Obs. – as fotos 24 e 25 mostram o uso da palavra conserto / concerto) 
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   (Foto 26: Alienado)  
 

  
  (Foto 27: Entregamos em domicílio) 

 

  
  (Foto 28: Limpadora a jato) 
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   (Foto 29: Enco-mendas) 

  

  
   (Foto 30: Borrachari-a) 
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  (Foto 31: Cozinhas inteligentes) 

 

     

 

  
   (Foto 32: Refeições caseiras) 
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  (Foto 33: Portas sanfonadas) 

 

  

  
   (Foto 34: Bolos decorados) 
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  (Foto 35: Baterias novas e usadas) 

  
  (Foto 36: Casa dos doces) 

  
 (Foto 37: Calçados é Romão - concordância do verbo ser) 



 172

 

  
       (Foto 38: Obedeça à sua sede – regência do verbo obedecer: transitivo indireto) 

 

 

  
          (Foto 39: expressão cristalizada, popular, redundância: ganhar grátis) 
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    (Recorte 40: Suspensão) 
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  (Recorte 41: Pri-vi-legiou – 1a linha) 
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   (Recorte 42: Reivindicação) 
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  (Recorte 43: materiais genéticos)  
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 (Recorte 44: cartão do dia dos namorados: - Vou aterrissar) 
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  (Recorte 45 – sobrancelha)  

 

 

  
 (Recorte 46 – propaganda de imóvel na Mooca) 
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  (Recorte 47 – violentas) 

    
 (Recorte 48: Linguagem obscura, não há clareza) 
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(Recorte 49 – Os méritos dessa conquista não são só.(...). necessária à saúde...) 
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  (Recorte 50 – Reembasamentos – 

  embalagem de remédio cedida pelo dentista de um aluno)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Recorte 51 – A linguagem da Informática) 
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ANEXO 02 

Curiosidades trazidas para a sala de aula durante a atividade: 
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ANEXO 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

 
 O Projeto Pedagógico da escola tem como: 

 

 VISÃO: “Fazer do Colégio Brasília um centro de estudos e 

aperfeiçoamento pedagógico, que sirva de referência para a Educação em São Paulo”. 

MISSÃO: “Oferecer ensino de excelência à comunidade da zona leste de 

São Paulo - Capital, proporcionando condições de aprendizagem significativa, atualizada e 

eficaz com vistas à formação de profissionais íntegros e competentes.” 

 
FUNDAMENTOS ÉTICO-POLÍTICOS: sustentar um compromisso 

social, além da mera transmissão de informações.  

 
Em busca da formação do cidadão, três valores são fundamentalmente 

trabalhados na proposta pedagógica da escola: 

 

1. INTEGRIDADE: deve ser a grande identidade de todos os que integram 

o Colégio Brasília. São indicadores de integridade: bondade, coragem, autodisciplina, 

vivência segundo a verdade interior. 
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 2. COMPETÊNCIA PROFISSIONAL: além de íntegro, o cidadão precisa 

ter competência profissional acima da mediocridade, para atender não só às exigências do 

mercado profissional atual, mas também às de respeito para consigo mesmo e para com o 

outro. A competência profissional é um dos valores a serem trabalhados em todos os níveis 

do contexto escolar e se manifesta na: 

 
   ESCOLA: através de investimento constante em recursos humanos, 

atenção constante a sua política educacional e aos princípios que orientam as ações 

educativas e investimento na tecnologia de suporte às atividades pedagógicas; 

 
 PROFESSOR: através de uma constante e contínua 

reconstrução de seu próprio conhecimento, pela busca incessante da interdisciplinaridade e 

pelo esforço comum para manter uma postura de educador que orienta e não impõe, de 

quem constrói junto e não pára, de quem aprende ao ensinar; 

 

 ALUNO: o aluno passa de mero espectador a construtor do 

conhecimento, de dentro para fora, a partir de sua experiência de vida, do universo 

simbólico já construído socialmente.  

 

 

3. ARGUMENTAÇÃO SÓLIDA: o professor passa a planejar o 

compartilhar de informações potencialmente significativas para seus alunos, sempre 

argumentando com fundamentos teóricos intrínsecos; no aluno, o princípio da 

argumentação sólida tem como corolário a necessidade do estudo crítico dos conteúdos. 

Saber ouvir, penetrar na argumentação do outro, interpretar e argumentar com fundamento. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS: Construtivismo Sócio-

Interacionista, em que o Conhecimento é visto como o resultado de uma interação entre o 

sujeito que quer conhecer e o objeto a ser conhecido. Essa interação é dinâmica, pois à 
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medida que o sujeito age sobre o objeto do conhecimento ele o transforma e se transforma. 

Essa interação - princípio básico do Construtivismo se dá no interior do sujeito que quer 

aprender, por meio das habilidades e das estruturas mentais desenvolvidas pelo mesmo. A 

característica fundamental dessa interação é ser mediada, isto é, ela se faz por intermédio 

do meio físico e social (Construtivismo interacionista). O sujeito da aprendizagem é 

histórico e social e o objeto do conhecimento é cultural. 

 
 FUNDAMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS: opção por uma 

Pedagogia alicerçada nos fundamentos das visões epistemológicas que se baseiam num 

processo de construção do conhecimento, numa interação entre sujeito cognoscente e objeto 

de conhecimento. Assim, o professor passa a ser um mediador do processo de 

aprendizagem e o aluno, o construtor de seu próprio conhecimento. O conhecimento passa 

a ser visto como um conjunto de verdades relativas que correspondem a uma interpretação 

que o homem dá ao mundo físico e social. O professor deve interagir com seus alunos 

buscando-lhes a história e permitindo-lhes manifestar suas concepções prévias diante dos 

assuntos a serem estudados. O aluno deixa de ser mero receptor de informações e passa a 

ser um construtor que, a partir de seu próprio universo simbólico, fará uma interpretação do 

‘saber oficial’, interpretação esta que deverá ser compartilhada ao máximo com outros 

membros da sociedade. 

 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 

Administração, Informática e Publicidade 

 

 

O curso profissionalizante do Colégio Brasília possui projetos específicos. 

É interessante observar que nossos alunos têm se saído muito bem nas entrevistas e 

processos seletivos de grandes empresas. A Expotec e a Exposição dos trabalhos de 

Conclusão de Ano e Curso são atividades que marcam, anualmente, o esforço e a 
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criatividade do aluno. Nessas situações simuladas de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional, o jovem deve saber relacionar-se, desenvolver o espírito empreendedor, a 

postura e a prática empresarial. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 04 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
As constantes alterações econômicas provocadas pela crescente urbanização, pela 
internacionalização e pelos novos paradigmas tecnológicos têm solicitado dos profissionais 
adequação na produção e na organização dos negócios quanto aos novos perfis 
ocupacionais, com novas exigências de competência do trabalhador. 
 
Com isso, a diminuição de oportunidade no setor secundário, aliada a uma forte pressão 
competitiva, vem resultando ajustes permanentes nas empresas, incentivando o processo de 
terceirização, quarteirização e com menor intensidade, a quinteirização. 
 
A  capacidade de gestão tornou a empregabilidade uma grande alternativa, tanto que houve 
um crescimento das empresas de prestação de serviços, comércio e indústria com a abertura 
de novos postos de trabalho, principalmente nos serviços de conservação limpeza, 
alimentação, corretagem, segurança e apoio administrativo . 
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A administração atende a exigência de capacidade de gestão, seja para administrar seu 
trabalho autônomo, formal ou informal, seja para aplicá-la como empregado em empresas 
que, menos hierarquizadas, passam a exigir desempenho gerencial, com iniciativa e 
autonomia, no desempenho de seu trabalho.  
 
Cabe destacar, aliás, a tendência generalizada e irreversível da utilização cada vez mais 
intensa do instrumento representado pela tecnologia da informação e da comunicação nas 
atividades administrativas, financeiras, de comércio e venda, e outras que corporificam o 
Setor de Serviços com eixo claro da Administração. 
 
 

 
PERFIL DO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 
 
 
Na área Contábil-Financeira, auxilia na análise de relatórios financeiros da empresa, 
executa cálculos, aponta falhas e sugere modificações, classifica contas. 
 
Na Administração da Produção, elabora listagens de materiais em estoque, auxilia no 
controle de produção, administra, classifica, codifica e controla o material necessário. 
 
Na área de Recursos Humanos, atua na elaboração de folhas de pagamento, no controle de 
férias e dispensa de funcionários, no cálculo e controle de recolhimento de encargos 
sociais. Auxilia na definição da Política Social e na organização de dados sobre oferta e 
demanda dos diversos profissionais do mercado de trabalho. 
 
Na área de Marketing, atua na elaboração de estatística, levantamento do volume de 
vendas, cálculo de comissões, controle de despesas sobre as vendas, elaboração da previsão 
de vendas e colabora no plano estratégico comercial. 
 
Está comprometido com sua atualização permanente, o que lhe permitirá acompanhar as  
mudanças do comportamento do consumidor diante da sua satisfação. 
 
Para a tomada de decisão, utiliza a Informática como instrumento facilitador através do 
registro de informações coletadas e processadas por meio de gráficos, planilhas e relatórios. 
 
 
 

 
PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS  

DO ADMINISTRADOR  
 

 
 
• Planeja e executa pesquisa de mercado para elaboração de estratégias que aumentem sua 
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participação de mercado para maior satisfação do consumidor. 
 
• Elabora planejamento e orçamento de vendas. 
 
• Organiza e acompanha a atuação do Telemarketing com clientes potenciais. 
 
• Acompanha o montante das vendas com a finalidade de ajustar as estratégias para atingir 

as metas propostas pela empresa. 
 
• Organiza todo sistema de acompanhamento das vendas através de acompanhamento dos 

pedidos emitidos. 
 
• Recruta, seleciona, integra e oferece treinamento aos novos funcionários , permitindo o 

conhecimento da filosofia da empresa, a estrutura organizativa e as normas de conduta e 
trabalho. 

 
• Calcula folha de pagamento, horas-extras, descontos de encargos sociais, rescisão 

contratual.  
 
• Prepara guias de recolhimento de todos encargos sociais e de trabalho, e zela pelo 

cumprimento da Legislação Trabalhista. 
 
• Calcula juros ou valores diversos, acompanha o Setor de Cobrança e Contas a Pagar, 

criando instrumentos de controle para a existência eficiente do Fluxo de Caixa. 
 
• Emite notas fiscais, faturas, duplicatas, borderôs, cheques, registrando todas operações. 
 
• Atua na área de Produção no planejamento e controle de materiais diversos e matérias 

primas de forma a não permitir a falta de suprimento, bem como dos planos de produção 
que atendam a previsão de vendas. 

 
 
 

2 - INTRODUÇÃO 
 
 
 
A área de administração agrega ocupações de nível técnico, tais como contabilidade, 
secretariado, crédito e finança, processamento de dados. 
 
É importante observar que a área de administração transcende o setor de serviços, pois está 
presente nas demais, como atividades inter-relacionadas com a indústria e agropecuária. 
 
A área de administração tem ocupado grande importância em todos os setores da economia 
, em empresas do comércio, indústria e agropecuária, onde, cada vez mais, utilizam seus 
conhecimentos para desenvolvimento em Mercadologia, Importação e Exportação, 
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Transações Imobiliárias, Corretagem, Promoções de Vendas, Esporte, Cultura, 
Agenciamento. Planejamento Turístico, Meios de Transporte, Promoção de Eventos, Meios 
de Hospedagem, Alimentação, Relações Públicas, Editoração, Jornalismo, Cinema, 
Teleradiofusão, Museologia, Paisagismo, e ocupações relacionadas com a Saúde. 
 
 
A proposta de Matriz Curricular para a área de serviços (decreto 2208 de 17/04/97) já 
contempla competências e habilidades comuns necessárias a diversas habilitações técnicas, 
e identifica o conhecimento de Administração como sendo comum a todas as demais. 
 
O novo desenho curricular inova em configurar troncos comuns a diversas habilitações com 
destaque na Administração dividida em ramos que representa suas possíveis 
especializações. 
 
 
 

3 - DIAGNÓSTICO 
 
 
 
O mercado de trabalho vem exigindo do profissional competências atribuídas pelo 
raciocínio lógico, autonomia, articulação verbal, capacidade de iniciativa, de comunicação, 
de cooperação e de tomada de decisões, disposição para novos paradigmas. 
 
A Qualificação profissional de Técnico em Administração, hoje, deve ser solidificada com 
uma educação básica, para que o cidadão-trabalhador tenha acesso às conquistas 
tecnológicas da sociedade com domínio da inteligência do trabalho. 
 
O profissional crítico que esta área quer preparar para atender o mercado de trabalho deverá 
ter visão de mundo com competência, integridade, inter-relacionamento, ética e cidadania. 
 
Busca-se desenvolver no futuro profissional: 
 
1. Ética Profissional  
2. Senso crítico 
3. Iniciativa 
4. Criatividade 
5. Disciplina 
6. Responsabilidade 
7. Liderança 
8. Bom relacionamento 
9. Dinamismo 
10.Senso de cooperação 
11.Postura pessoal 
12.Capacidade de tomar decisões 
13.Concentração 
14.Auto-controle 
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15.Perseverança 
16.Rapidez 
17.Afirmação  
18.Flexibilidade 
 
 

4 - OBJETIVOS 
 
 

 
 

OBJETIVOS DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Conscientizar o aluno do seu papel na empresa e na sociedade em que vive, de uma forma 
ética, crítica e atuante. 
 
Desenvolver, no aluno, suas potencialidades no que diz respeito a uma soma de qualidades 
técnicas e humanas para que com competência possa assessorar as organizações na 
supervisão e controle das atividades dos diversos setores administrativos de uma micro - 
pequena - média e grande empresa, dos ramos de Prestação de Serviço, Comércio e 
Industrial. 
 
Estimular o aluno para a prática dos recursos atuais, e prepará-lo para o futuro, 
principalmente para a comunicação global. 
 
Permitir ao aluno o desenvolvimento de seu próprio negócio diante da Globalização da 
Economia. 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DOS COMPONENTES CURRICULARES ESPECÍFICOS   
 

 
 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 
Proporcionar ao aluno noções gerais sobre a função do orçamento empresarial. Elaborar 
técnicas de análise das demonstrações financeiras projetadas. 
 
Esclarecer o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, sua estruturação e os recursos 
que oferece; noções básicas de elaboração de Projetos e fluxos financeiros. 
 
Desenvolver no aluno conhecimento dos índices financeiros e sensibilidade para os reflexos 
futuros. 
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Capacitar o aluno a planejar e controlar adequadamente o fluxo de caixa e captação e 
aplicação dos recursos financeiros da empresa. 
 
Capacitar o aluno para a utilização de Técnicas de Planejamento e Controle dos recursos 
necessários ao equilíbrio financeiro da empresa. 
 
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 
 
Proporcionar ao aluno conhecimento dos recursos da empresa, visando à Qualidade Total e 
à maior rentabilidade produtiva, adequando os níveis de estoque de matérias-primas, rotas 
de produção e escoamento do produto final. 
 
Capacitar o aluno para elaboração de programas de Produção que proporcionem viabilidade 
econômica. 
 
Desenvolver no aluno o uso dos recursos de Segurança atuais e capacitá-lo sobre a 
administração das informações de prevenção de acidentes no trabalho. 
 
Proporcionar ao aluno a valorização do ser humano, da vida e da produtividade. 
 
Capacitar o aluno para elaboração de campanha institucional de prevenção de acidentes, 
utilizando todos os recursos disponíveis de forma a conscientizar e educar os funcionários 
quanto à prevenção de acidentes. 
 
Desenvolver no aluno a conscientização da necessidade de integração dos funcionários, a 
melhoria contínua da qualidade nos serviços prestado ao público interno e externo e na 
satisfação do consumidor atingindo melhores condições de competitividade e resultado. 
 
Capacitar o aluno ao Gerenciamento do Sistemas de Qualidade conforme exigência 
mundial no mercado globalizado. 
 
 
 
 
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Desenvolver no aluno a valorização da comunicação e inter-relação dos indivíduos 
orientando-o sobre as atuais técnicas de Recrutamento, Seleção, Administração de Pessoal 
e Treinamento com visão global e de benefícios ao empregado e empregador.  
 
MARKETING 
 
Capacitar o aluno em conhecer o mercado consumidor, identificar suas necessidades, criar 
produtos e serviços destinados aos consumidores, bem como estudar e utilizar corretamente 
as diversas formas de comunicação da empresa com seu público. 
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Tornar o aluno capaz de interagir com profissionais da área de Propaganda e Marketing. 
 
Capacitar o aluno no manejo das técnicas de vendas, aprimorando-o em áreas de interesse 
permanente do vendedor, como persuasão, criatividade e ética. 
 
Levar o aluno a conhecer os tipos de Controles da evolução de programas de vendas, e 
compreensão do comportamento do consumidor de bens e serviços. 
 
 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
Qualificar o aluno para integrar-se no mercado de trabalho com procedimentos adequados, 
preparando-o para assumir as responsabilidades profissionais e possuir alguma liderança 
hierárquica. 
 
Identificar-se com a estrutura organizacional de uma empresa padrão, seus departamentos e 
funcionamento e a documentação a eles pertinentes. 
 
CONTABILIDADE GERAL 
 
Despertar no aluno o interesse real da contabilidade como instrumento de demonstração da 
“saúde” financeira e econômica de uma organização através da contabilização dos fatos 
ocorridos. 
 
Capacitar o aluno a reconhecer e gerar informações para a tomada de decisões, identificar e 
elaborar demonstrações contábeis, interpretá-las, calcular e demonstrar os custos e a 
situação patrimonial. 
 
 
 
DIREITO E LEGISLAÇÃO 
 
Possibilitar ao aluno a identificação de problemas de natureza jurídica trabalhista e seu 
adequado encaminhamento processual. 
 
Capacitar o aluno no entendimento dos direitos e deveres do empregado e do empregador, e 
ação dos Sindicatos como interlocutor entre empregados e empregadores. 
 
Possibilitar ao aluno a interpretação do Código de Defesa do Consumidor como 
instrumento para obtenção da Qualidade Total. 
 
 
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA E DIGITAÇÃO 
 
Desenvolver no aluno conhecimento da utilização dos equipamentos de informática, bem 
como proporcionar sua utilização como usuário, permitindo seu trabalho em diversos 
setores administrativos da empresa. 
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Capacitar o aluno para transformar suas habilidades e destreza manuais, dominando os 
comandos básicos e operacionais, utilizando seus aplicativos corretamente. 
 
Tornar o aluno apto à utilização dos equipamentos de informática na elaboração de textos, 
tabelas, planilhas, cálculos e gráficos, utilizando os aplicativos disponíveis a atender a 
empresa nos seus diversos setores administrativos. 
 
Capacitar o aluno à aplicabilidade da informática permitindo a agilidade de interpretação 
dos atos e fatos administrativos para a tomada de decisões. 
 
ECONOMIA E MERCADO 
 
Proporcionar ao aluno conceito de Economia, definindo seus objetivos, compreendendo sua 
estrutura para formação do sistema econômico, de seus elementos e das forças que nele 
atuam e, ainda, analisar a influência da economia do desenvolvimento global do país. 
 
PISICOLOGIA 
 
Capacitar o aluno para analisar informações para tomada de decisões nas diferentes 
situações problemas do seu dia-a-dia.  
 
 
 

 
5- METODOLOGIA 

 
 
Buscando atender os objetivos do Curso de Administração  no que se refere as necessidades 
serão utilizadas as seguintes metodologias: 
 
1. Coordenar os trabalhos junto aos docentes, promovendo integração e melhores 

resultados no desempenho das atividades propostas nos planos de ensino. 
2. Integrar os professores novos da área ao processo escolar. 
3. Colaborar na solução de problemas de ordem disciplinar, juntamente com os demais 

professores. 
4. Propor e discutir atividades de interesse da Unidade de ensino. 
5. Colaborar com a direção no melhor encaminhamento do processo pedagógico proposto 

pela escola, atuando como elemento de ligação entre professores e direção. 
6. Acompanhar os trabalhos de avaliação e recuperação, garantindo sua execução de 

acordo com o que foi estabelecido nos Planos de Ensino. 
7. Conscientizar os professores quanto à necessidade de sua freqüência às aulas para a 

harmonia da Escola e a continuidade e eficiência do processo ensino-aprenizagem. 
8. Superar o uso da avaliação como instrumento de discriminação e seleção social (mesmo 

que inconscientemente), utilizada como mera medição ou julgamento. Resgatar seu 
sentido como elemento de orientação para a superação das necessidades educacionais 
dos alunos. Avaliação para ajudar o aluno a aprender mais e melhor. 
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9. Estimular a iniciativa e criatividade de professores e alunos. 
10.Propor e estimular visitas dos alunos a empresas. 
 
 
 

6 - CONTEÚDOS 
 
 

Os conteúdos para atendimento deste plano setorial da área de Administração estão 
detalhados nos PLANOS DE ENSINO de cada componente curricular. 

 
 
 

7 - AVALIAÇÃO 
 
 

Para atender às necessidades de competências do Técnico em Administração é preciso 
utilizar métodos de avaliação criativos através de, pelo menos, dois instrumentos de 
avaliação que possam acompanhar o desenvolvimento do aluno: profissional ético, com 
integridade, inter-relacionado e apto a utilizar-se da cidadania. 
 
Os instrumentos de avaliação poderão ser: 
 
1. Através de prova escrita. 
2. Participação individual ou em grupo. 
3. Exercício em sala. 
4. Trabalhos de pesquisa (propostos pela Unidade de ensino, pela coordenação de área, 

pelo professor, ou pelo próprio aluno). 
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